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2.  อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29  มาตรา 30 และ มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ 
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA) ใหธนาคารพาณิชยทุกธนาคารถือปฏิบัติตามทีก่ําหนดใน
ประกาศฉบับน้ี 

3.  ประกาศท่ียกเลิก 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 15/2555 เรื่องหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธ ีSA)  
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 

4.  ขอบเขตการบังคับใช  

ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบัธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกแหง 

5.  เน้ือหา 

5.1 คําจํากัดความ 

 ในประกาศฉบบัน้ี 

“ลูกหน้ี” หมายความวา เงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก และ
รายการนอกงบดุล รวมถึงขอผูกพันและสิทธิเรียกรองใหชําระหน้ีตามกฎหมายอื่น ๆ ของธนาคาร
พาณิชย ทั้งน้ี กรณีที่เปนเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินฝาก ใหรวมดอกเบี้ยคางรบั 
ที่บันทึกบัญชีดวย 

“ลูกหน้ีดอยคุณภาพ” หมายความวา ลูกหน้ีท่ีถูกจัดเปนสินทรัพยและภาระ
ผูกพันทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต (non-performing) และสินทรัพยและภาระผูกพัน
ทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตเมื่อแรกเริ่มท่ีซื้อหรือไดมา (purchased or originated 
credit impaired) ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการ 
กันเงินสํารองของสถาบันการเงิน  

“Specific provision” หมายความวา เงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยและ
รายการนอกงบดุลทัง้หมด โดยธนาคารพาณิชยตองสามารถระบุไดวาเปนเงินสํารองที่ไดกันไวสําหรบั
สินทรัพยหรือรายการนอกงบดุลใด รวมถึงคาเผ่ือสําหรับสวนท่ีลดลงจากการปรับมูลคาของสินทรัพย
ทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) และสินทรัพยทางการ
เงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVTOCI) และคาเผ่ือผล
ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นซึ่งไมรวมถึงสวนท่ีธนาคารพาณิชยไดนับเปนเงินสํารอง
ท่ัวไปในเงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลว   
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 5.2 หลักการ 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดแนวทางการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
โดย Standardised Approach (วิธี SA) และ Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)  
เพื่อเปนทางเลือกสําหรับธนาคารพาณิชยในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตใหเหมาะสมกบั
ความซับซอนของระบบการบรหิารความเสีย่งดานเครดิตของตนเอง  

วิธี SA เปนวิธีการคํานวณหาสนิทรัพยเสี่ยงดานเครดิตทีก่ําหนดใหธนาคารพาณิชย
ใชขอมูลจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกในการคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิต โดยนํ้าหนัก
ความเสี่ยงจะข้ึนอยูกบัประเภทและคุณภาพของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล ทัง้น้ี วิธี SA ถือเปน
วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตทีม่ีความซับซอนนอยกวาวิธี IRB ที่กําหนดใหธนาคารพาณิชย
ใชขอมูลจากระบบการประเมินอันดับเครดิตภายในของตนเอง (Internal rating) ในการคํานวณ 
หาคาองคประกอบความเสี่ยง เพือ่นําไปใชในการคํานวณหาสินทรพัยเสีย่งดานเครดิตตามสูตร 
การคํานวณที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยจะตองนําปริมาณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณตาม
หลักเกณฑในประกาศฉบบัน้ีไปรวมกบัสินทรัพยเสี่ยงอืน่ ๆ ตามทีก่ําหนดในประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากบัดูแลเงินกองทนุสําหรับธนาคารพาณิชย เพื่อหาอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตอไป 

 5.3 หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA 

ในการคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA ใหธนาคารพาณิชยที่เลือกใช 
วิธี SA ปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี   

5.3.1  วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA   

(1)  สินทรัพยในงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหายอดสุทธิของสินทรัพยโดยหักยอด
สินทรพัยแตละรายการดวย Specific provision ของสินทรพัยน้ัน แลวนํายอดสุทธิของสินทรพัย 
ไปคํานวณหาสินทรพัยเสี่ยง โดยคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดตาม
หลักเกณฑในขอ 5.3.2  

(2)  รายการนอกงบดุลท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหายอดสุทธิของรายการนอกงบดุล  
โดยหักรายการนอกงบดุลแตละรายการดวย Specific provision ของรายการนอกงบดุลน้ัน แลว 
จึงนํายอดสุทธิของรายการนอกงบดุลไปคูณดวยคาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) 
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 2 เพื่อคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรพัย 
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ในงบดุลสุทธิ แลวนํามลูคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิของรายการนอกงบดุลน้ันไปคูณกับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑในขอ 5.3.2 เพื่อคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยง  

(3)  รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ (Derivatives)  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสญัญา
สําหรับธุรกรรมอนุพันธทกุฐานะทีอ่ยูในบัญชีเพื่อการธนาคารและบัญชีเพือ่การคา ตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
ของคูสัญญาสําหรบัธุรกรรมอนุพันธ โดยธนาคารพาณิชยที่ทําธุรกรรมอนุพันธในบัญชีเพือ่การคาตอง
ดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรบัความเสี่ยงดานตลาดสําหรบัธุรกรรมดังกลาวดวยตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและ 
การดํารงเงินกองทุนเพือ่รองรบัความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

ทั้งน้ี  ยกเวนฐานะของธุรกรรมอนุพันธดานเครดิตที่อยูในบญัชีเพื่อ
การธนาคาร ทั้งกรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขายขอตกลงรบัประกันความเสี่ยงดานเครดิตและผูซื้อ
ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 3   

(4)  ฐานะท่ีเก่ียวของกับการชําระราคาและการสงมอบท่ียังไมเสร็จสิ้น 
(Unsettled transaction)  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลกัเกณฑ
ที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตสําหรบัการผิดนัดชําระราคาและการสงมอบและธุรกรรม Non-delivery versus payment 
(Non-DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย 

ในกรณีที่มีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SA (Credit risk mitigation: 
CRM) ธนาคารพาณิชยสามารถปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด 

    ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมสีินทรพัยและรายการนอกงบดุลทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ
ทุกประเภท ใหธนาคารพาณิชยแปลงเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันในวันทีร่ายงานตาม
อัตราแลกเปลีย่นทีก่ําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยขอกาํหนดเกี่ยวกบัการบันทึก
บัญชีของสถาบันการเงิน 

 

 

 

 



 

 

5 

ฝนสป10-งท30001  -25620507   

5.3.2  นํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล  

ใหธนาคารพาณิชยกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรพัยและรายการ 
นอกงบดุล1 โดยพิจารณาตามประเภทและคุณภาพของสินทรพัย โดยจําแนกเปน 2 กรณี 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ดังน้ี 

 (1)  กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลท่ีไมดอยคุณภาพ จําแนก
เปน 9 ประเภท ไดแก  

(1.1)  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  
(1.2)  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ  
(1.3)  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ  
(1.4)  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน 
(1.5)  ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย 
(1.6)  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน   
(1.7)  ลูกหน้ีรายยอย  
(1.8)  สินเช่ือเพือ่ที่อยูอาศัย  
(1.9)  สินทรพัยอื่น  

 
ในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยประเภท (1.1) ถึง 

(1.9) น้ัน ธนาคารพาณิชยตองอางอิงหลักเกณฑตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 และหลักเกณฑ 
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและ
สินเชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย โดยสําหรบัสินทรัพยประเภท (1.1) ถึง (1.6) น้ัน 
ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกในขอ 
5.3.3 ดวย   

 (2)  กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ จําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก  

(2.1)  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนทีไ่มมกีารปรบัลดความเสี่ยง 
ดานเครดิตตามประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลกัเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตในขอ 5.3.4 

(2.2)  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนที่ไมมีการปรบัลดความเสี่ยง 
ดานเครดิตตามประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลกัเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตในขอ 5.3.4 แตมีหลักประกันประเภท (ก) อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial 
real estate: CRE) (ข) อสังหาริมทรพัยเพื่อที่อยูอาศัย (Residential real estate: RRE) และ  

                                                        
1  ใหธนาคารพาณิชยนํารายการนอกงบดุลของสินทรัพยแตละประเภทไปคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิ ตามวธิีการคํานวณ
ในขอ 5.3.1 (2) และ 5.3.1 (3) 
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(ค) ลูกหน้ีการคาหรือลูกหน้ีการเงินของลกูหน้ีของธนาคารพาณิชย (Receivable) เปนประกัน 
เต็มจํานวน  

(2.3)  สินเช่ือเพือ่ที่อยูอาศัยตามขอ 5.3.2 (1.8) ซึ่งไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 35 หรือรอยละ 75 และจัดเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ  

5.3.3  อันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External 
credit assessment institutions: ECAIs)  

 (1)  การใช Rating จาก ECAIs เพ่ือกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของ
ลูกหน้ี 

ใหธนาคารพาณิชยใช Rating จาก ECAIs ที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากธนาคารแหงประเทศไทยในการกําหนดนํ้าหนักความเสีย่งของลกูหน้ี โดยใหอางองิรายช่ือและ 
การเทียบเคียง Rating จาก ECAIs กับ Rating เกรดของลูกหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)  

 (2)  หลักเกณฑการใหความเห็นชอบ ECAIs และกระบวนการ
เทียบเคียงระหวาง Rating และนํ้าหนักความเสี่ยง (Mapping process)  

 ใหธนาคารพาณิชยและ ECAIs ที่ประสงคจะย่ืนคําขอใหธนาคารแหง
ประเทศไทยใหความเห็นชอบ ECAIs อางอิงหลักเกณฑการใหความเห็นชอบและ Mapping process  
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตามหนังสือเวียนวาดวยหลักเกณฑการใหความเห็นชอบสถาบัน 
จัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs) ตามหลักเกณฑการ
ดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรบัความเสี่ยงดานเครดิต โดย Standardised Approach (วิธี SA)2 โดยให
ธนาคารพาณิชยและ ECAIs นําสงคําขอพรอมขอมลูประกอบการพจิารณามาที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามที่กําหนดในคูมือประชาชน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสรจ็ภายใน 
60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารถูกตองครบถวน 

5.3.4  การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SA (Credit risk 
mitigation: CRM) 

 (1)  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครติด 

(1.1)  เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานกฎหมาย  

(1.1.1)  ธนาคารพาณิชยตองมเีอกสารหรอืสญัญาทีเ่กี่ยวของ
กับการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมผีลผกูพันกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และสามารถใชบังคับไดตาม
กฎหมายโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น 

                                                        
2  หนังสือเวียนฉบับปจจุบันลงวันที่ 30 เมษายน 2550  
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(1.1.2)  ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการและระบบ 
ในการพิจารณาถึงเงื่อนไขดานกฎหมาย การติดตามทบทวนวาเอกสารหรือสัญญาดังกลาวยังมผีล
บังคับใชไดตามกฎหมายอยางตอเน่ือง  

(1.2)  ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยง
อื่นที่อาจเกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช เชน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจกุตัวของความเสี่ยงดานเครดิต เปนตน  

ทั้งน้ี  หากธนาคารพาณิชยไมไดมีการควบคุมความเสี่ยงอื่น 
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ธนาคารแหงประเทศไทยอาจ
พิจารณากําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเพิม่เติม หรือดําเนินมาตรการตาง ๆ ตามที่
กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
(Pillar 2) 

(1.3)  ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑการเปดเผยขอมูล 
ในเรื่องการปรบัลดความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในประกาศธนาคารแหง 
ประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 

(2)  ประเภทของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

การปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยนํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA มี 3 ประเภทหลกั ดังน้ี  

(2.1)  หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral)  

ธนาคารพาณิชยสามารถนํามลูคาหลกัประกันทางการเงนิ 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตมาปรับลดยอดสินทรพัยกอนนําไปคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดาน
เครดิตได ตามหลกัเกณฑการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยหลักประกันทางการเงิน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) โดยธนาคารพาณิชยสามารถเลอืกวิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิตดวยหลักประกันทางการเงินได 2 วิธี ไดแก วิธี Simple และวิธี Comprehensive  

สําหรบัวิธี Comprehensive ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใช
วิธีคํานวณคาปรับลดได 2 วิธี ไดแก (1) ใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
(Standard supervisory haircut) และ (2) ใชคาปรับลดทีธ่นาคารพาณิชยประมาณคาเอง  
(Own estimates for haircut)  

(2.2)  การหักกลบหน้ีในงบดุล (On-balance sheet netting)  

ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธีหักกลบหน้ีในงบดุล ระหวาง
สินทรพัย (เงินใหกู) และหน้ีสิน (เงินฝาก) ของคูสัญญารายเดียวกัน เพื่อปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิต



 

 

8 

ฝนสป10-งท30001  -25620507   

ไดตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการหักกลบหน้ีในงบดุล (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6) 

(2.3)  การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต (Guarantee and 
credit derivatives)  

ธนาคารพาณิชยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดย 
การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตได ตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้า
ประกันและอนุพันธดานเครดิต (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7)  

ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองย่ืนแบบประเมินความพรอมในการปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8) อยางนอย 15 วันกอนนําการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
มาใชในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  โดยนําสงที่ธนาคารแหงประเทศไทยตามทีก่ําหนดใน
คูมือประชาชน 

สําหรับธนาคารพาณิชยที่ไดย่ืนแบบประเมินความพรอมฯ สาํหรับ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกอนทีป่ระกาศฉบับน้ีจะมผีลบังคับใชตามกฎหมาย ธนาคารพาณิชย
ไมตองย่ืนแบบประเมินความพรอมฯ อีก   

(3)  ความแตกตางระหวางอายุสัญญา (Maturity mismatch)  

กรณีที่มีความแตกตางระหวางอายุสญัญา กลาวคือเมื่ออายุคงเหลือ
ของการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตนอยกวาอายุคงเหลือของยอดสทุธิของธุรกรรมทีจ่ะปรับลด 
ความเสี่ยงดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

  (4)  กรณีมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตหลายประเภท  

กรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตหลาย
ประเภทเพือ่ปองกันความเสี่ยงจากลูกหน้ีรายเดียวกัน เชน ธนาคารพาณิชยมีทั้งหลักประกันทาง
การเงินและการคํ้าประกัน ใหธนาคารพาณิชยแบงยอดสินทรัพยออกเปนสวน ๆ ตามประเภทของ 
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต และคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยงแยกสําหรับแตละสวน  

กรณีที่ธนาคารพาณิชยใชการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตจากผูขาย
รายเดียวกัน แตการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมีอายุสัญญาตางกัน ใหธนาคารพาณิชยแบงยอด
สินทรพัยออกเปนสวน ๆ และคํานวณสินทรัพยเสี่ยงแยกตามอายุของการปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิต  
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(5)  การนับซ้ําผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับซ้าํผลของ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ดังน้ัน สินทรัพยที่ใช Issue-specific rating ที่ไดมีการสะทอน 
การปรับลดความเสี่ยงเขาไปใน Rating เพื่อกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงสําหรับลูกหน้ีแลว จะไม
สามารถนํามาปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตไดอีก 

 5.4 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงโดย Simplified Standardised Approach  
(วิธี SSA) 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหเฉพาะธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยสามารถ
เลือกใชวิธี SSA ซึ่งเปนทางเลือกเพิ่มเติมในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตได เน่ืองจากธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยมีขอบเขตการทําธุรกรรมทีจ่ํากัดและซบัซอนนอยกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10) 

 5.5 การยื่นขออนุญาตในการใชวิธี SA  

ใหธนาคารพาณิชยที่จะเลือกใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกจิ
เอกชนทุกรายตามขอ 5.3.2 (1.6) และธนาคารพาณิชยทีจ่ะเลือกใชวิธีปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
ดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Comprehensive และใชคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณ
คาเองตามขอ 5.3.4 (2.1) ย่ืนขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยอยางนอย 3 เดือน กอนการใช
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกจิเอกชนทกุราย และอยางนอย 6 เดือน กอนการใช
คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง แลวแตกรณี ทัง้น้ี ใหธนาคารพาณิชยย่ืนคําขออนุญาตมา
ที่ธนาคารแหงประเทศไทย ตามที่กําหนดในคูมอืประชาชน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพจิารณา
เรื่องการขอใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกรายใหแลวเสร็จภายใน  
30 วัน และจะพจิารณาเรื่องการขอใชคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเองใหแลวเสร็จภายใน 
90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารถูกตองครบถวน  

สําหรับธนาคารพาณิชยที่ไดรบัความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหใช
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกจิเอกชนทกุราย และ/หรือไดรับความเห็นชอบใหใช
วิธีปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Comprehensive และใชคาปรับ
ลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง กอนที่ประกาศฉบบัน้ีจะมผีลบังคับใชตามกฎหมาย ใหถือวา
ธนาคารพาณิชยไดรับอนุญาตใหใชวิธีดังกลาวตามประกาศฉบับน้ี โดยไมตองย่ืนขออนุญาตใหม 
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  หลักเกณฑการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยจัดประเภทสินทรัพยและรายการนอกงบดุลและใชนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบน้ี โดยจําแนกเปน 2 กรณี  
ไดแก I. กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่ไมดอยคุณภาพ และ II. กรณีลกูหน้ีดอยคุณภาพ 

สําหรับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่ไมดอยคุณภาพประเภท I.1- I.6 ให 
ธนาคารพาณิชยเทียบเคียงอันดับเครดิต (Rating) ของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล ที่ไดรับ 
จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs)  
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ กบั Rating เกรด1 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ 
วาจะใช Rating จาก ECAIs แหงใดในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลกูหน้ีในแตละประเภท
สินทรพัย และเมื่อมีความประสงคจะเปลี่ยนการใช ECAIs   

I.   กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลท่ีไมดอยคุณภาพ จําแนกเปน 9 ประเภท ไดแก 

1.  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  

1.1  ลูกหน้ีรัฐบาลไทย และธนาคารแหงประเทศไทย (รวมทั้งกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บริษัทบริหารสินทรัพยกรงุเทพพาณิชย 
จํากัด และสถาบันคุมครองเงินฝาก) ที่อยูในรปูสกุลเงินบาท สําหรบัยอดสินทรพัยและรายการนอก 
งบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินบาท กําหนดนํ้าหนัก 
ความเสีย่งรอยละ 0 

1.2  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของตางประเทศทีอ่ยูในรูปสกลุเงิน 
ของประเทศน้ัน สําหรบัยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุนของ 
ธนาคารพาณิชยที่มีอยูในรูปสกลุเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

 ในกรณียอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลของรัฐบาลในกลุมประเทศสหภาพ
ยุโรปที่เปนสกลุเงินยูโร ใหธนาคารพาณิชยเทียบเคียงแหลงเงินทุนทีเ่ปนสกลุเงินยูโรกบัสินทรพัยและ
รายการนอกงบดุลสกลุเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Local currency 
rating ที่ตํ่าสุดกอน  

1.3  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรปู 
สกุลเงินของประเทศน้ัน ๆ สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่เกินกวาแหลงเงินทุน 

                                                        
1  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงรายชื่อสถาบันจัดอันดับเครดติที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ และการเทียบเคียง Rating เกรดของลูกหนี้ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมทั้ง วธิีปฏิบัติเก่ียวกับการใช Rating จาก ECAIs ตามเอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 1  
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ที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกลุเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Local currency rating ที่
รัฐบาลของประเทศน้ัน ๆ ไดรับจาก ECAIs และใชนํ้าหนักความเสี่ยงดังน้ี  

Rating เกรดของ 
ภาครัฐบาลและธนาคาร

กลาง 

1 2 3 4 - 5 6 ไมมี Rating 
จาก ECAIs 

นํ้าหนักความเสี่ยง 

(รอยละ) 

0 20 50 100 150 อางอิงคะแนน Country 
risk classification  

ของ OECD ตามขอ 1.5 
 

ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุน  
ตามขอ 1.1 – 1.3 ใหธนาคารพาณิชยใชยอดสินทรัพยหลังหัก Specific provision โดยในกรณีที่เปน
รายการนอกงบดุลประเภทสญัญาอนุพันธนอกตลาด ใหใชมลูคาเทียบเทาสินทรัพยหลงัหัก Specific 
provision และกรณีทีเ่ปนรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธ ใหใชมูลคารายการนอกงบดุล 
หลงัหัก Specific provision และคูณคาแปลงสภาพตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรบั
รายการนอกงบดุลน้ัน 

1.4  ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรปู 
สกุลเงินตราตางประเทศ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Foreign currency rating ที่รัฐบาลประเทศ
น้ัน ๆ ไดรับจาก ECAIs และใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 1.3 

1.5  ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางที่ไมมี Rating จาก ECAIs ทั้งที่อยูในรปู
สกุลเงินของประเทศน้ัน หรือสกลุเงินตราตางประเทศ กําหนดนํ้าหนักความเสีย่งตามคะแนน Country 
risk classification ของ OECD2 และใชนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

คะแนน Country risk 
classification ของ OECD 

0 - 1 2 3 4 - 6 7 ไมมีคะแนน Country  
risk classification3 

นํ้าหนักความเสี่ยง 

(รอยละ) 

0 20 50 100 150 100 

1.6  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International 
Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรป (European Central Bank) สหภาพยุโรป (European Community) European Financial 
Stability Facility (EFSF) และ European Stability Mechanism (ESM) กําหนดนํ้าหนักความ
เสี่ยงรอยละ 0 

                                                        
2  คะแนน Country risk classification ของ OECD หมายความวา คะแนนที่เปนเอกฉันทของ Export credit agencies (ECAs) หลายแหงที่
รวมกันประเมนิตาม Arrangement on guidelines for officially supported export credits และเปดเผยทาง Website ของ OECD  
3
  ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาหลักเกณฑการใช Rating ของตราสารและขององคกร ตามเอกสารแนบ 4 ในหัวขอ III ขอ 3 กอน หากพิจารณา

แลวและไมเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยจึงจะใชน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 ตามที่กําหนดไวในตาราง 
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2.  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

2.1  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน4 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ5 (Non-
central government public sector entities : PSEs) ในประเทศไทย กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
ตามประเภทของ PSEs ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

2.1.1  ลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั และ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน กําหนดนํ้าหนักความเสีย่งเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน
ตามที่ระบุในขอ 4 โดยจําแนกเปน 2 ประเภทหลกั ไดแก  

(1)  ลูกหน้ีรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน5  

 (2)  ลูกหน้ี PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงิน ไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการของรฐั และรฐัวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน5 

 ทั้งน้ี ลูกหน้ี PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงินที่มีอายุตามสญัญา 
ไมเกิน 3 เดือน จะไมไดรบันํ้าหนักความเสี่ยงที่ตํ่าลงเหมือนลูกหน้ีสถาบันการเงินทีร่ะบุในขอ 4.3  
แตใหกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 4.2 

2.1.2  ลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน  

หมายความวา รัฐวิสาหกจิทีม่ีลกัษณะเปนธุรกิจที่จัดต้ังโดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด5 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
เหมอืนกับลูกหน้ีธุรกจิเอกชนตามที่ระบุในขอ 6  

2.2  ลูกหน้ี PSEs ในตางประเทศ  

 ใหธนาคารพาณิชยกําหนดประเภท PSEs ตามผูกํากับดูแลของประเทศที ่
PSEs น้ันต้ังอยู และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรบัลกูหน้ี PSEs 
ประเภทน้ัน ๆ6 

2.3  ในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลกูหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยง
เหมอืนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน 

                                                        
4  หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (2) เทศบาล  
(3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
5  ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.1 หรือที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเพ่ิมเติมตอไป 
6  ผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู อาจกําหนดใหลูกหนี้ PSEs นั้น เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล 
หรือลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชน เปนตน ทั้งนี้ หากผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู กําหนดใหลูกหนี้ PSEs เปนลูกหนี้ 
PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
สําหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง 
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ใหธนาคารพาณิชยเลือกใช Rating จาก ECAIs แหงเดียวกบัที่ธนาคารพาณิชยเลือกใชสําหรับลูกหน้ี
สถาบันการเงินตามทีร่ะบุในขอ 4 และลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 6 ตามลําดับ  

2.4  กรณีธนาคารพาณิชยเลือกใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรบัลูกหน้ี
ธุรกิจเอกชนทุกราย ให PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมอืนกับลกูหน้ีธุรกิจเอกชนทุกรายไดรบันํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 ดวย  

3.  ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  

3.1  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ (Multilateral development 
banks : MDBs) ดังตอไปน้ี7 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

-  The World Bank Group comprised of the International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD), the International Finance Corporation (IFC) 
and International Development Association (IDA) 

-  The Asian Development Bank (ADB) 
-  The Africa Development bank (AfDB) 
-  The European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) 
-  The Inter-American Development Bank (IADB) 
-  The European Investment Bank (EIB) 
-  The European Investment Fund (EIF) 
-  The Nordic Investment Bank (NIB) 
-  The Caribbean Development Bank (CDB) 
-  The Islamic Development Bank (IDB) 
-  The Council of Europe Development Bank (CEDB) 
-  The International Finance Facility for Immunization (IFFIm) 
-  The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
-  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

3.2  ลูกหน้ี MDBs นอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ 3.1 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม 
Rating ที่ไดรับจาก ECAIs และกําหนดนํ้าหนักความเสีย่ง ดังน้ี  

 

 

 

                                                        
7  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดรายชื่อลูกหนี้ MDBs ที่จะไดรับน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0 เพ่ิมเติมจากรายชื่อตามที่ระบุในขอ 
3.1 หาก BCBS มีการกําหนดรายชื่อ MDBs เพ่ิมเติม 
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Rating เกรด 
ของ MDBs 

1 2-3 4-5 6 ไมมี Rating8 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 150 50 

4.  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

4.1  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน หมายความวา สถาบันการเงินไทยภายใตการกํากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซเิอร บริษัทบรหิาร
สินทรพัย9 และสถาบันการเงินของตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผูกํากบัดูแลตางประเทศ 

4.2  ลูกหน้ีสถาบันการเงินกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาล 
และธนาคารกลางของประเทศทีลู่กหน้ีสถาบันการเงินน้ันจดทะเบียนจัดต้ัง โดยไมตองนํา Rating ของ
ลูกหน้ีสถาบันการเงินที่ไดรบัจาก ECAIs มาพิจารณา ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาใช Local 
currency rating หรอื Foreign currency rating จาก ECAIs ตามสกลุเงินของลูกหน้ี และ กําหนด
นํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

Rating เกรด 
ของรัฐบาล 

1 2 3 - 5 6 ไมมี Rating 

นํ้าหนักความเสี่ยง  
(รอยละ) 

20 50 100 150 100 

4.3  ลูกหน้ีสถาบนัการเงนิทีอ่ยูในรปูสกลุเงนิของประเทศน้ัน และมอีายุตามสญัญา 
(Original maturity) ไมเกิน 3 เดือน10 สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกิน
กวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20 โดยไม
คํานึงถึง Rating ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศน้ัน  สําหรบัสวนที่เกินกวาแหลง
เงินทุน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก Local currency rating ของภาครัฐบาล และ
ธนาคารกลางของประเทศทีล่กูหน้ีสถาบันการเงินน้ันจดทะเบยีนจัดต้ังอยู และใชนํ้าหนักความเสี่ยง 
ตามขอ 4.2 

 ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบยอดสินทรพัยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุน 
ใหธนาคารพาณิชยใชหลักการเดียวกันกบัในขอ 1 

 

                                                        
8  ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาหลักเกณฑการใช Rating ของตราสารและขององคกร ตามเอกสารแนบ 4 ในหัวขอ III ขอ 3 กอน  
หากพิจารณาแลวและไมเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยจึงจะใชน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 50 ตามที่กําหนด 
ไวในตาราง 
9  หมายความวา บริษทับริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษทับริหารสนิทรัพย พ.ศ. 2541  
10 หมายรวมถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากในบัญชี Nostro เงินใหกูยืมประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม (Call 

loan) และเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) แตไมนับรวมลูกหนี้ที่มีการ Roll over 
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5.  ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย  

กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย เหมือนกับลกูหน้ีสถาบัน
การเงินตามที่กําหนดในขอ 4 

6.  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน  

6.1  ลูกหน้ีธุรกจิเอกชน หมายความวา ลูกหน้ีทีเ่ปนนิติบุคคลเอกชน ที่จัดต้ังข้ึน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด หรือตามกฎหมาย
ตางประเทศ และใหหมายความรวมถึงลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล11ที่มีวัตถุประสงคในการ
กูยืมเพื่อใชในธุรกจิ และลูกหน้ีธุรกจิขนาดเลก็ที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑลูกหน้ีรายยอยตามทีร่ะบุใน 
ขอ 7.1 ทั้งน้ี ไมรวมถึงลูกหน้ีทีจ่ัดเปนลูกหน้ีตามขอ 1 – 5 และขอ 7 แลว  

6.2  ลูกหน้ีธุรกจิเอกชนกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ระยะยาวที่ไดรับ
จาก ECAIs  ดังน้ี  

  Rating เกรดของ 
ธุรกิจเอกชน 

1 2 3 - 4 5 - 6 ไมมี 
Rating12 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 150 100 

6.3  ลูกหน้ีธุรกจิเอกชนที่ม ีRating ของตราสารหน้ีระยะสั้นที่ไดรับจาก ECAIs 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี  

Rating เกรด 1 2 3 4 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 150 

6.4  ธนาคารพาณิชยอาจกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ี
ธุรกิจเอกชนทุกรายของธนาคารพาณิชย โดยไมคํานึงถึง Rating จาก ECAIs ทั้งน้ี การกําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชนทุกรายตามขอน้ี ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยกอน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วัน  
นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยตองการเปลี่ยนจากการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
รอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกจิเอกชนทุกราย มาใชนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของลูกหน้ี 

                                                        
11  กลุมบุคคล หมายความวา การที่บุคคลธรรมดามากกวา 1 คนกูรวมกัน 
12  ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาหลักเกณฑการใช Rating ของตราสารและขององคกร ตามเอกสารแนบ 4 ในหัวขอ III ขอ 3 กอน  
หากพิจารณาแลวและไมเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยจึงจะใชน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 ตามที่กําหนด 
ไวในตาราง 
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ธุรกิจเอกชน ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบกอน ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในเอกสารแนบ 4  

อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยคาดหวังวาธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ13 
ควรใชวิธีกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ลูกหน้ีไดรบัจาก ECAIs  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ I.1- I.6 ที่ไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 150 และมีการกันเงินสํารองไวแลว ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่ลดลง
ได ตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

(1)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ตํ่ากวา 
รอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทัง้สิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

(2)  หากสนิทรพัยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ต้ังแต 
รอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 ของยอดหน้ีคงคางทัง้สิน้ กําหนดนํ้าหนักความเสีย่งรอยละ 100 

(3)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ต้ังแต 
รอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

นอกจากน้ี ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ I.1- I.6 ที่ไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 หากมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไปของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

7.  ลูกหน้ีรายยอย  

7.1  ลูกหน้ีรายยอยที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ีครบทุกขอ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
รอยละ 75 

(1)  Orientation criterion เปนสินเช่ือที่ใหแก บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล
หรือธุรกิจขนาดเล็ก 

       ทั้งน้ี  ใหธนาคารพาณิชยกําหนดเกณฑภายในที่เหมาะสม ในการ
พิจารณาธุรกจิขนาดเล็กซึง่ตองสอดคลองกบัแนวปฏิบัติในการใหสินเช่ือและการบรหิารความเสี่ยง 
ของธนาคารพาณิชย  

(2)  Product criterion เปนการใหสินเช่ือในรปูแบบของวงเงินหมุนเวียน 
(Revolving credit) หรือวงเงินสินเช่ือ (Line of credit) ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกิน 
บัญชี (O/D) สินเช่ือบุคคล สินเช่ือเชาซื้อ หรือภาระผูกพัน ทั้งน้ี ไมรวมถึงเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรอื
ตราสารทุนของบริษัททั้งทีเ่ปนบริษัทจดทะเบียน และไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

                                                        
13  ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ยกเวนธนาคารพาณิชย
เพ่ือรายยอย  
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(3)  Granularity criterion มีการกระจายตัวของสินเช่ือในพอรตสินเช่ือ 
รายยอยในระดับทีจ่ะลดความเสี่ยงได โดยวงเงินรวมสินเช่ือและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ี 
รายยอยแตละรายและผูทีเ่กี่ยวของ14  ตองมีไมเกินรอยละ 0.2 ของยอดรวมวงเงินทั้งสิ้นของเงินให
สินเช่ือรายยอยและการกอภาระผกูพันที่ใหแกลกูหน้ีรายยอยที่เขาเกณฑทั้งหมด ซึ่งรวมสินเชื่อเพ่ือ 
ท่ีอยูอาศัยท่ีเขาหลักเกณฑลูกหน้ีรายยอยตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ขอ 5.2.3 
(1.3) ดวย แตไมรวมวงเงินที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยทีเ่ปนสินเช่ือดอยคุณภาพ 

(4)  Low value of individual exposure วงเงินรวมสินเช่ือและการกอ
ภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยแตละรายและผูทีเ่กี่ยวของตองไมเกิน 50 ลานบาท  

ทั้งน้ี ในการคํานวณวงเงินทัง้สิ้นที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยแตละราย และผูที่
เกี่ยวของ ใหธนาคารพาณิชยนับรวมรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธทกุประเภทที่ธนาคาร
พาณิชยใหแกลกูหน้ีรายยอย โดยใชมลูคากอนคูณคาแปลงสภาพ สําหรับลกูหน้ีรายยอยประเภทธุรกิจ
ขนาดเล็ก ใหธนาคารพาณิชยนับรวมมลูคาเทียบเทาสินทรัพยของสัญญาอนุพันธนอกตลาดดวย 

อยางไรก็ดี ในกรณีทีลู่กหน้ีรายยอยรายใดรายหน่ึงมีวงเงินหลายประเภท  
และเมือ่นับวงเงินรวมของลูกหน้ีรายยอยทุกวงเงินแลวเกินกวา 50 ลานบาท ธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหธนาคารพาณิชยยังคงจัดยอดหน้ีบัตรเครดิตของลกูหน้ีดังกลาวไวในประเภทลูกหน้ีรายยอย
ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ได  สําหรับยอดหน้ีสวนที่เหลือ ใหธนาคารพาณิชยแยกยอดหน้ี
ตามประเภทของวงเงิน และกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  ทั้งน้ี หากธนาคารพาณิชยไม
สามารถแยกยอดหน้ีบัตรเครดิตออกจากยอดหน้ีอื่น ๆ ได ใหกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 
สําหรับยอดหน้ีทัง้จํานวน  

7.2  ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่ไมมีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อใชใน
ธุรกิจทีม่ีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหน่ึงขอใดของลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุในขอ 7.1 กําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 

7.3  ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อใชใน 
ธุรกิจ และลูกหน้ีธุรกจิขนาดเลก็ที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหน่ึงขอใดของลูกหน้ีรายยอยตามทีร่ะบุ
ในขอ 7.1 ใหจัดเปนลกูหน้ีธุรกิจเอกชนตามขอ 6  

8.  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 

กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่อ
อ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย   

                                                        
14  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคาํนิยามของผูที่เก่ียวของ ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้   
หากธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมัดระวงัดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของแลว แตไมสามารถทราบได 
จึงทําใหไมไดนับรวมผูที่เก่ียวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดกระทําความผิด   
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9.  สินทรัพยอ่ืน   

9.1  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0  

9.1.1  เงินสดที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ  

9.1.2  ยอดเหลื่อมบัญชีระหวางสํานักงานของธนาคารพาณิชยน้ัน  

9.1.3  คาใชจายลวงหนา  

9.1.4  สินทรัพยทีเ่กิดจากการวัดมลูคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ (Mark-to-
market) 

9.1.5  รายการสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหหักออกจาก
เงินกองทุนแลว เชน คาความนิยม  สินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอตัดบญัชี เปนตน 

9.2  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20  

9.2.1  รายการเงินสดระหวางเรียกเกบ็ซึ่งเปนรายการยอยในรายการเงินสด
ของงบดุลไดแก ตราสารที่ตองจายคืนเมือ่ทวงถามทีอ่ยูในระหวางเรยีกเกบ็ และตราสารซึง่จะตองเรียก
เก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึง่จะเรียกเกบ็ไดภายในวันทําการถัดไป เชน ดราฟต 
และเช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบญัชีแตไดเครดิตบญัชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน  

9.2.2  เงินลงทุนในหลกัทรัพย หรือหนวยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนคางรับ 
เฉพาะจํานวนเงินที่กระทรวงการคลงัทําสญัญาใหความคุมครองหรือตกลงเปนผูรับความเสี่ยง เชน 
กองทุนวายุภักษหน่ึง 

9.3  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

9.3.1  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทในกรณีดังตอไปน้ี 

(1)  บริษัททีท่ําธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน15ในกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกจิทางการเงิน 

(2)  บริษัทที่ทาํธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย
ถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทน้ัน โดยมีวิธีการ
คํานวณดังน้ี 

                                                        
15  ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม 
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ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุน16 ในตราสารทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 117 และตราสารทาง
การเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 218 ของบริษัทในขอ (2) ทัง้ทางตรงและทางออม19 มาเปรียบเทียบ
กับรอยละ 10 ของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิ (Net common equity tier 1)20 
โดยใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 10 ของ Net 
common equity tier 1 ไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุน (Pro-rata 
basis)21 โดยในสวนที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุนในบญัชีเพื่อการ
ธนาคารน้ัน ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 และสําหรับตราสารแสดงสิทธิ
ในหน้ีที่นับเปนเงินกองทุนของบริษัทน้ันในบญัชีเพื่อการธนาคาร ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความ
เสี่ยงตามประเภทของสินทรัพย ทัง้น้ี ในสวนที่เปนเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการคาน้ัน ใหธนาคารพาณิชย
ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาด
และการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

(3)  บริษัททีท่ําธุรกจิสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือที่ไดมาจาก
การปรับปรงุโครงสรางหน้ี ดังน้ี 

(3.1)  บริษัททีป่ระกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เชน บริษัทขอมลูเครดิตแหงชาติ 
บริษัทเนช่ันแนลไอทเีอ็มเอ็กซ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทต้ิงแอนอินฟอรเมช่ัน เซอรวิส  
เปนตน 

(3.2)  บริษัทที่ไดมาจากการปรับปรงุโครงสรางหน้ี การชําระหน้ี 
การบงัคับชําระหน้ี หรอืการประกันใหสินเช่ือ ที่ไดรบัอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

(3.3)  บริษัททีอ่ยูระหวางการชําระบญัชี 

                                                        
16  ใหหมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคา  
17  สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได และธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนในประเทศไปลงทุนเทานั้น  
18  สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได และธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนในประเทศไปลงทุนเทานั้น 
19  เงินลงทุนทางออม หมายถึง กรณีธนาคารพาณิชยทาํอนุพันธทางการเงินดานตราสารทุนและดานตราสารหนี ้ซ่ึงธนาคารพาณิชยอยูใน
ฐานะที่เปนผูซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหนีด้ังกลาว หรือมีโอกาสไดรับตราสารทนุหรือตราสารหนีด้ังกลาวมาในอนาคต  
20  Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธขิองธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ที่ไดหัก
รายการตาง ๆ แลวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย
ที่จดทะเบียนในประเทศ ทั้งนี้ สาํหรับกรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหนํามาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนสุทธขิองสาขา
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ ที่ไดหักรายการตาง ๆ แลว (Net total capital) ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ  
21  อางอิงตัวอยางการคํานวณตามเอกสารแนบเร่ือง ตัวอยางวิธีการหักเงินลงทนุออกจากเงินกองทนุ ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ และเอกสารแนบเร่ือง ตัวอยางวิธีการหักเงินลงทุนออก
จากเงินกองทนุ ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทนุสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
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9.3.2  หนวยลงทุนในกองทนุรวม ทัง้น้ี ธนาคารพาณิชยอาจกําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงตาม ประเภท สัดสวนและจํานวนของสินทรัพยทีก่องทุนของหนวยลงทุนน้ันลงทุนจริง 
(Look-through) ได โดยธนาคารพาณิชยตองสามารถคํานวณมูลคาสุทธิของสินทรัพยดังกลาวใน 
แตละวันได 

9.3.3  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัททีป่ระกอบธุรกจิอื่น ๆ ที่ไมใชธุรกิจทางการเงนิและธุรกจิสนับสนุน ที่ธนาคารพาณิชยถือ
หุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดของบริษัทน้ัน 

9.3.4  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยประจําอื่นๆ และทรพัยสินรอการขาย 

9.3.5  สินทรัพยอื่นที่ไมไดกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอื่น  

9.4  นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 250 

9.4.1  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัททีท่ําธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน ที่ธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 
ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทน้ัน (ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงิน 
Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัททีท่ําธุรกจิ
สนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือที่ไดมาจากการปรบัปรุงโครงสรางหน้ี) โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี  

  ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุน16 ในตราสารทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม19 มาเปรียบเทียบกับ 
รอยละ 10 ของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิ (Net common equity tier 1)20  
โดยใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนที่ไมเกินรอยละ 10 ของ Net 
common equity tier 1 ไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุนในแตละบริษัท 
(Pro-rata basis)21 โดยในสวนที่เปนเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารน้ัน ใหธนาคารพาณิชยใช
นํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 250 และ ในสวนที่เปนเงินลงทุนในบัญชีเพือ่การคาน้ัน ใหธนาคาร
พาณิชยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากบัดูแลความเสี่ยง 
ดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพือ่รองรบัความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน ทั้งน้ี หาก
นํ้าหนักความเสี่ยงตามประกาศดังกลาวขางตนตํ่ากวารอยละ 250 ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

9.5  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 (100/8.5%) 
หรือเทากบัรอยละ 1176.5 

9.5.1  มูลคาเงินใหสินเช่ือหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีในสวนที่ตํ่ากวาความ
เสียหายข้ันตํ่า ซึ่งธนาคารพาณิชยที่เปนผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยง เปนผูรับผลขาดทุนใน 
สวนแรก (First loss position) ในกรณีที่ขอตกลงรับประกนัความเสี่ยงดานเครดิตมีการกําหนดระดับ 
ความเสียหายข้ันตํ่า (Materiality threshold) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ขอ 5.2) 
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9.5.2  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัททีป่ระกอบธุรกจิอื่น ๆ ที่ไมใชธุรกิจทางการเงนิและธุรกจิสนับสนุน ที่ธนาคารพาณิชยถือ
หุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดของบริษัทน้ัน 

II.  กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

กรณีธนาคารพาณิชยจัดช้ันสินทรัพยและรายการนอกงบดุลประเภท I.1- I.8 ขางตน
เปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 ยกเวนสินเช่ือเพือ่ที่อยู
อาศัยตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย
และสินเชื่ออ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ขอ 5.2.3 (1.1) และ ขอ 5.2.3 (1.2) ที่ถูก 
จัดช้ันเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

อยางไรก็ตาม กรณีทีล่กูหน้ีดอยคุณภาพดังกลาวม ีSpecific provision เปนสัดสวน 
ที่สูงเมื่อเทียบกับยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงทีล่ดลงไดตามที ่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

1.  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามท่ี 
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตามเอกสารแนบ 5 - 7 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

1.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทัง้สิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

1.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50  
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

1.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

1.4  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

2.  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามประเภทท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี 
SA แตมีหลักประกันประเภท (1) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย (Commercial real estate: 
CRE) (2) อสังหาริมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Residential real estate: RRE) และ (3) ลูกหน้ี
การคาหรือลูกหน้ีการเงินของลูกหน้ีของธนาคารพาณิชย (Receivable)22 เปนประกันเต็มจํานวน 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

                                                        
22  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคาํจํากัดความและเกณฑปฏิบัติของหลักประกันประเภท CRE  RRE และ Receivable ของธนาคารพาณิชย  
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) 
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2.1  กรณีม ีSpecific provision ตํ่ากวารอยละ 15 ของยอดหน้ีคงคางทัง้สิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

2.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 15 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50  
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

2.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

2.4  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

3.  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 ตามประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่ออ่ืน 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ขอ 5.2.3 (1.1) ท่ีเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยง ดังน้ี 

3.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทัง้สิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

3.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

4.  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ตามประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่ออ่ืน 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ขอ 5.2.3 (1.2) ท่ีเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยง ดังน้ี 

4.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทัง้สิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

4.2  กรณีม ีSpecific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 ของ
ยอดหน้ีคงคางทัง้สิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75  

4.3  กรณีม ีSpecific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจ1 แยกตามประเภทนํ้าหนักความเสี่ยงท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

1. รัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน แบงเปน 

1.1  รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 
(1) ธนาคารออมสิน     
(2) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(6) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(7) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
(8) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

1.2  รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงินและมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

ก.  จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ 
1) การไฟฟานครหลวง 
2) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
3) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
4) การรถไฟแหงประเทศไทย 
5) การทาเรือแหงประเทศไทย 
6) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
7) การประปานครหลวง 
8) การประปาสวนภูมิภาค 
9) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
10) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
11) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
12) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
13) องคการเภสัชกรรม 
14) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
15) องคการสะพานปลา 
16) การกีฬาแหงประเทศไทย 
17) องคการจัดการนํ้าเสีย 

                                                        
1 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงลาสุดไดจากสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(http://www.sepo.go.th) 

เอกสารแนบ 1.1  
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ข.  จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา 
1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2) สถาบันการบินพลเรือน 
3) องคการสวนพฤษศาสตร 
4) องคการอุตสาหกรรมปาไม 
5) องคการสวนยาง 
6) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
7) องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 
8) องคการคลังสินคา 
9) องคการตลาด 
10) องคการสวนสัตว 
11) องคการพพิิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

ค.  จัดต้ังโดยประกาศคณะปฏิวัติ 
1) การเคหะแหงชาติ 
2) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ง.  จัดต้ังโดยระเบียบ หรือขอบังคับ 
1) โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
2) องคการสุรา กรมสรรพสามิต 
3) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
4) โรงพมิพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
5) สํานักงานธนานุเคราะห กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 

2. รัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ไดแก 

2.1  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2.2  บริษัท ขนสง จํากัด 
2.3  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
2.4  บริษัท อูกรงุเทพ จํากัด 
2.5  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
2.6  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
2.7  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
2.8  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
2.9  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
2.10  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
2.11  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
2.12  บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด 
2.13  บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด 
2.14  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
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หลักเกณฑ์การก าหนดค่าแปลงสภาพส าหรับรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์ 

ให้ธนาคารพาณิชย์แปลงรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์ ทุกรายการให้ 
มีมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล โดยคูณรายการนอกงบดุลนั้นด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับรายการนอกงบดุล 
แต่ละประเภทดังต่อไปนี้  

I.   ค่าแปลงสภาพส าหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

1.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 0 

-  วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถยกเลิกได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข1  
-  วงเงินที่ยังไมไ่ด้เบิกใช้ส าหรับการท าสัญญาอนุพันธ์ 

2.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 20 

-  วงเงินทีย่ังไมไ่ด้เบิกใช้ ที่มีอายุตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี  

3.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 50 

-  วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ทีมี่อายุตามสัญญามากกว่า 1 ปี 

4.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 100 

-  วงเงินที่ไม่เข้าข่ายข้อ 1– 3  

ทั้งนี ้กรณธีนาคารพาณิชย์สามารถระบุได้ว่าวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ เป็นวงเงินส าหรับ
รายการนอกงบดุลประเภทที่มคี่าแปลงสภาพต่ ากว่าค่าแปลงสภาพของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้นั้น 
ธนาคารพาณิชย์สามารถเลือกใช้ค่าแปลงสภาพที่ต่ ากว่าได้ 

II.  ค่าแปลงสภาพส าหรับรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืน  

1.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 0 

-  ตั๋วเงินเพ่ือเรียกเก็บ 
-  ภาระผูกพันที่ธนาคารพาณิชย์สามารถบอกยกเลิกได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข   

                                                        
1 ในสัญญาของวงเงินให้สินเชื่อ ต้องมีการระบุข้อความที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์มสีิทธิในการยกเลิกวงเงินได้ทันทีโดยไม่มีเง่ือนไข และสามารถ
ยกเลิกวงเงินดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การระบุ  Event of default หรือ Material adverse change clause เป็นเหตุผลในการยกเลิกสัญญา
นั้น ต้องไม่จ ากัดสิทธิของธนาคารพาณิชย์ในการยกเลิกวงเงินเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้มีคุณภาพเครดิตเส่ือมถอยหรือยกเลิกวงเงินเฉพาะกรณีใด
กรณีหนึ่งเท่านั้น 

เอกสารแนบ 2  
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2.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 20  

-  ภาระผูกพันตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต2 ทั้งกรณี Issuing bank และ Confirming 
bank ทั้งท่ีมีเอกสารประกอบแล้วและยังไม่มีเอกสารประกอบ รวมถึง ภาระรับรองตามตั๋วเงินค่า
สินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด (Acceptances on trade bill) 

-  การค้ าประกันการออกของ (Shipping guarantee)  

3.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 50 

-  ภาระผูกพันซึ่งขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของลูกค้า เช่น การค้ าประกันการ
รับเหมาก่อสร้าง การค้ าประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid bond) การค้ าประกันการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาซื้อขาย/ว่าจ้าง (Performance bond) การค้ าประกันการซื้อขายพัสดุ เป็นต้น 

-  การค้ าประกันการช าระเงินค่าภาษี เช่น ภาษีน าเข้า ภาษีของชาวต่างประเทศท่ี
ท างานในประเทศไทยและจะเดินทางออกนอกประเทศ ภาษีกรมสรรพสามิต การช าระภาษีสินค้า 
ขาเข้า หรือการขอคืนภาษี เป็นต้น   

-  การค้ าประกันการช าระเงินค่าน้ าหรือมิเตอร์น้ า ค่าไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้า   
-  การค้ าประกันการช าระเงินค่าสินค้า     
-  การค้ าประกันเพ่ือการเบิกเงินล่วงหน้า (Advance payment guarantee) 
-  การค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาอ่ืน เช่น การค้ าประกันบุคคลต่างด้าว 

เข้าเมือง ค้ าประกันการใช้จ่ายผ่านบัตร Synergy card หรือ Star card ในการเติมน้ ามัน เป็นต้น 
-  การค้ าประกันผลงาน/ค้ าประกันคุณภาพสินค้า (Retention/Warranty bond)  
-  การค้ าประกันต่อศาล เช่น การค้ าประกันเพ่ือการด าเนินคดี หรือเพ่ือรอ 

ค าตัดสินของศาล 
-  การประกันการจ าหน่ายตราสารหรือหลักทรัพย์แบบ Firm underwriting 

4.  ค่าแปลงสภาพร้อยละ 100 

-  การรับอาวัลตั๋วเงิน สอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน  
-  การค้ าประกันการกู้ยืมเงิน 
-  การค้ าประกันการกู้ยืมเงินในลักษณะอ่ืน ซึ่งจะต้องช าระหนี้แทนโดยปราศจาก

เงื่อนไข  
-  การค้ าประกันการขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตั๋วเงิน 
-  การสลักหลังตั๋วเงินแบบผู้รับสลักหลังมีสิทธิไล่เบี้ย (With recourse) 
-  สัญญาการซื้อสินทรัพย์ ซ่ึงธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไข 
-  การค้ าประกัน การรับประกัน หรือการก่อภาระผูกพันในรูปแบบใด ๆ ของ

ธนาคารพาณิชย์ อันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ 

                                                        
2 หมายรวมถึงธุรกรรมอื่นที่มหีลักการปฏิบัติเช่นเดียวกับเล็ตเตอร์ออฟเครดิต แต่แตกต่างกันในเร่ือง กระบวนการรับ-ส่ง และ 
การตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าต่างประเทศ ที่น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (เช่น Trade Services Utility)  
แทนการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที่ของธนาคารพาณิชย ์
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-  ภาระผูกพันตามสัญญาขายตราสารโดยมีเงื่อนไขจะซื้อคืน (Repurchasing 
agreement)  

-  ภาระผูกพันตามสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing and 
lending)  

-  ภาระผูกพันตามสัญญาหรือข้อตกลงการรับประกันความเสี่ยง ซ่ึงได้แก่สัญญาที่
ธนาคารพาณิชย์รบัโอนความเสี่ยงด้านเครดิต หรือตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตจากคูส่ัญญา 
โดยตกลงจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง หรือรับความเสียหายเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับคืนเงินให้
สินเชื่อ หรือเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือมีเหตุการณ์เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 
(Credit event) เกิดขึ้น  

-  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง เช่น ภาระจากการรับรองตั๋วเงิน 
-  การค้ าประกันการเพ่ิมทุน หรือการค้ าประกันในลักษณะอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ใน

การกู้ยืมเงินของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
-  ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มิไดร้ะบุค่าแปลงสภาพไว้ในเอกสารแนบนี้ 
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หลักเกณฑการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงและคาแปลงสภาพสําหรับอนุพันธดานเครดิต  
(Credit derivatives)1 ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร  

1.  กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขายขอตกลงรับประกันความเสีย่งดานเครดิต (Protection 
seller)2 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับอนุพนัธดานเครดิตตามวิธีที ่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยแบงตามประเภทของอนุพันธดานเครดิต ดังน้ี  

1.1  Credit default swaps (CDS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย CDS  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับภาระการรับ
ชดเชยความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสนิทรัพยอางอิง โดยมีคาแปลงสภาพ 
รอยละ 100  และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพยอางอิง 

1.2  Credit linked notes (CLN) : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ CLN 

ใหธนาคารพาณิชยใชคาที่มากกวาระหวาง (1) สินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตที่
คํานวณจากภาระการรับชดเชยความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางองิ  
โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรพัยอางองิ และ  
(2) สินทรพัยเสีย่งดานเครดิตที่คํานวณจากจํานวนเงินใหกูยืมหรอืซื้อตราสารผาน CLN โดยใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของผูออก CLN    

1.3  First to default products : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย First to 
default swaps หรือเปนผูซื้อ First to default CLN  

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย First to default swaps 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต สําหรบัมูลคาสูงสดุที่ธนาคาร
พาณิชยผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตอาจจะตองจายชดเชยตามสัญญา โดยมีคาแปลง
สภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยอางอิงทกุรายในกลุมรวมกัน  

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ First to default CLN 

ใหธนาคารพาณิชยใชคาที่มากกวาระหวาง (1) สินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณ
จากมลูคาสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตอาจจะตองจายชดเชย

                                                        
1  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคาํจํากัดความของอนุพันธดานเครดติ (Credit derivatives) ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการ
อนุญาตใหธนาคารพาณิชยทาํธุรกรรม Credit derivatives  
2  หรือหมายถึง ผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง 

เอกสารแนบ 3  
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ตามสัญญา โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยอางอิงทุกรายในกลุม
รวมกัน และ (2) สินทรพัยเสีย่งดานเครดิตที่คํานวณจากจํานวนเงินใหกูยืมหรือซื้อตราสาร First to 
default CLN โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยง ในฐานะผูออก First to 
default CLN  

ทั้งน้ี สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ First to default products เมื่อแปลง 
เปนเงินกองทุนข้ันตํ่า3 จะตองไมเกินมูลคาสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยง 
ดานเครดิตอาจจะตองจายชดเชยตามสัญญาที่ใหแกผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อรองรับกลุมสินทรัพยอางอิงดังกลาวมี  
Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs)  
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบสําหรบัธุรกรรม Securitisation ใหธนาคารพาณิชย
เทียบเคียง Rating ดังกลาวกับ Rating เกรดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับธุรกรรม 
Securitisation4 

1.4  Proportionate CDS และ Proportionate CLN: ธนาคารพาณิชยเปน
ผูขาย Proportionate CDS หรือเปนผูซื้อ Proportionate CLN 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย Proportionate CDS 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณผลรวมของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรบัภาระ 
การรบัชดเชยความเสียหายทีเ่กิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยแตละรายตามอัตราสวน 
การรบัประกันที่กําหนดไวตามสญัญา โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยง 
ตามประเภทของสินทรัพยอางอิงแตละรายในกลุม   

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ Proportionate CLN 

ใหธนาคารพาณิชยที่นําเงินสดไปใหกูยืมหรือซื้อตราสาร หรอืเสมือนหน่ึงนําไป 
วางไวเปนประกัน ใชคาที่มากกวาระหวาง (1) ผลรวมของสนิทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับภาระการรับ
ชดเชยความเสียหายทีเ่กิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยแตละรายในกลุมตามอัตราสวนการ
รับประกันที่กําหนดไวตามสัญญา โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภท
ของสินทรัพยอางอิงแตละราย และ (2) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณจากจํานวนเงินใหกูยืมหรือซื้อ
ตราสาร โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูซื้อขอตกลงรบัประกนัความเสี่ยงในฐานะผูออก Proportionate 
CLN 

 

                                                        
3  มีคาเทากับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตคูณดวยอัตราสวนเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแล
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 
4  รายละเอียดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ซ่ึง
จะปรับปรุงเนื้อหาในเร่ืองการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงใหสอดคลองกับหลักเกณฑ Basel II และ Basel III ตอไป 
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1.5  Total rate of return swaps (TRORS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย 
TRORS   

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ (1) ภาระการรบั
ชดเชยความเสียหายของสินทรัพยอางอิง โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสีย่งตาม
ประเภทของสินทรัพยอางอิง และ (2) ความเสี่ยงของผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงในฐานะคูสัญญา 
TRORS ที่จะตองสงมอบสวนทีเ่พิ่มข้ึนของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง โดยใช Current exposure 
method (วิธี CEM) ตามที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ  

2.  กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต (Protection buyer)5  

ใหธนาคารพาณิชยอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของสนิทรัพยที่ตองการปองกัน
ความเสี่ยง ตามหลักเกณฑการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต
ตามเอกสารแนบ 7 

 

                                                        
5  หรือหมายถึง ผูโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
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หลักเกณฑ์การใช้อันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก 

I.  สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs)  
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ1 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ Rating จาก ECAIs ดังต่อไปนี้ 
ในการก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตามวิธี SA   

(1)  Standard and Poor’s 

(2)  Moody’s Investors Service 

(3)  Fitch Ratings 

(4)  บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Fitch Ratings (Thailand))  

(5)  บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด (TRIS Rating) 

II.  การเทียบเคียง Rating จาก ECAIs ที่ได้รับความเห็นชอบกับ Rating เกรดของลูกหนี้ 

ให้ธนาคารพาณิชย์เทียบเคียง Rating ที่ลูกหนี้ได้รับจาก ECAIs กับ Rating เกรด 
ของลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามตารางที่ 1 กรณีเป็น Rating ของตราสารหนี้ 
ระยะยาว หรือ Rating ขององค์กร หรอืตามตารางที่ 2 กรณีเป็น Rating ของตราสารหนี้ระยะสั้น2 
เพ่ือใช้เทียบเคียงกับน้ าหนักความเสี่ยงตามประเภทลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตาม 
เอกสารแนบ 1  

 

 

                                                        
1  การให้ความเห็นชอบ ECAIs และการเทียบเคียง Rating ตามประกาศฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ Rating จาก 
ECAIs เทียบเคียงกับน้ าหนักความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธุรกรรม Securitisation 
2  การเทียบเคียง Rating เกรดของลูกหนี้ตามตารางที่ 2 ให้ใช้เฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของลูกหนี้ธุรกจิเอกชน
หรือลูกหนี้ที่ก าหนดน้ าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกจิเอกชนเท่านั้น  

เอกสารแนบ 4 
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ตารางท่ี 1  Rating เกรดของลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเทียบกับ Rating ของ 
            ตราสารหนี้ระยะยาว หรือ Rating ขององค์กร (Long-term rating) ที่ได้รับจาก 
 ECAIs  

Rating เกรดของลูกหนี ้ S&P Moody’s Fitch 
Fitch 

(Thailand) 
TRIS 

1 AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

AAA(THA) 
AA+(THA) 
AA(THA) 
AA-(THA) 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

2 A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A+(THA) 
A(THA) 
A-(THA) 

A+ 
A 
A- 

3 BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+(THA) 
BBB(THA) 
BBB-(THA) 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

4 BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

- - 

5 B+ 
B 
B- 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

BB+(THA) 
BB(THA) 
BB-(THA) 

BB+ 
BB 
BB- 

6 CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
SD 
D 

Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
RD 
D 

B+(THA) 
B(THA) 
B-(THA) 

CCC+(THA) 
CCC(THA) 
CCC-(THA) 
CC(THA) 
C(THA) 

DDD(THA) 
DD(THA) 
D(THA) 

B+ 
B 
B- 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
SD 
D 
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ตารางท่ี 2  Rating เกรดของลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเทียบกับ Rating  ของ 
               ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term rating) ที่ได้รับจาก ECAIs  (ใช้เฉพาะกรณี  
               ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนหรือลูกหนี้ที่  
               ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน) 

Rating เกรด
ของลูกหนี ้

น้ าหนักความเสี่ยง 
(ร้อยละ) 

S&P Moody’s Fitch 
Fitch 

(Thailand) 
TRIS 

1 20 A-1+ 
A-1 

P-1 F1+ 
F1 

F1+(THA) 
F1(THA) 

 T1+ 
T1 

2 50 A-2 P-2 F2 F2(THA) T2 
3 100 A-3 P-3 F3 F3(THA) T3 
4 150 อื่น ๆ3 อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ 

 
III.  หลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs  

ในการน า Rating จาก ECAIs มาใช้ในการก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตาม 
วิธี SA ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ ดังนี้    

1.  วิธีปฏิบัติในเรื่องการใช้ Rating จาก ECAIs  

1.1  ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ Rating ของลูกหนี้จาก ECAIs ทีธ่นาคารพาณิชย์  
เลือกใช้ส าหรับลูกหนี้แต่ละประเภทอย่างสม่ าเสมอ และใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทั้งในการค านวณน้ าหนัก
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารพาณิชย์เอง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เลือกปฏิบัติ (Cherry pick) ในการเลือกใช้ Rating เพ่ือให้ได้น้ าหนัก 
ความเสี่ยงที่ต่ ากว่า  

1.2  ธนาคารพาณิชย์ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบว่าจะใช้ Rating 
จาก ECAIs แห่งใดในการก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 1  
อย่างน้อย 15 วันก่อนการใช้ Rating จาก ECAIs ดังกล่าวในการก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ตามวิธี SA และเม่ือมีความประสงค์จะเปลี่ยนการใช้ ECAIs โดยให้แจ้งทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย 
ตามท่ีก าหนดในคู่มือประชาชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

1.3  ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลของ ECAIs ทีธ่นาคารพาณิชย์ใช้ในการ
ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตามประเภทลูกหนี้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

 

 
                                                        
3  อื่น ๆ รวม Rating ที่เป็น Non-prime และ Rating B และ C 
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2.  การก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงกรณีมีหลาย Rating   

2.1   กรณีท่ีลูกหนี้มี 1 Rating จาก ECAIs ทีธ่นาคารพาณิชย์เลือกใช้ ให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ Rating นั้นในการพิจารณาน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้รายนั้น 

2.2   กรณีท่ีลูกหนี้มี 2 Rating จาก ECAIs ทีธ่นาคารพาณิชย์เลือกใช้ และได้รับ
น้ าหนักความเสี่ยงที่ต่างกัน ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่สูงกว่า 

2.3  กรณีท่ีลูกหนี้มีมากกว่า 2 Rating จาก ECAIs ทีธ่นาคารพาณิชย์เลือกใช้  และ
ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงที่ต่างกัน ให้ธนาคารพาณิชย์น าน้ าหนักความเสี่ยงที่ต่ าที่สุด 2 อันดับเเรกมา
เปรียบเทียบ และเลือกใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่สูงกว่า ยกเว้นกรณมีี 2 Rating ขึ้นไป ซ่ึงได้รับน้ าหนัก
ความเสี่ยงต่ าที่สุดเท่ากัน ให้ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่ต่ าที่สุดนั้นได้ 

3.  การใช้ Rating ของตราสารและขององค์กร 

3.1  กรณีมี Rating ของตราสารหรือ Rating ขององค์กร 

3.1.1  กรณีธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ที่มี Rating (Issue-specific 
rating) ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับ ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี้   

(1)  กรณีธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ของลูกหนี้สถาบัน
การเงิน หรือลูกหนี้ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์
ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศที่ลูกหนี้นั้น 
จดทะเบียนจัดตั้ง ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 1 

(2)  กรณีธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของลูกหนี้
ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง หรือลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้ธนาคารพาณิชย์
ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของตราสารหนี้ระยะสั้นดังกล่าวตามวิธีการในข้อ 3.2.1 

3.1.2  กรณีธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอกงบดุล  
กับลูกหนี้ที่มี Rating ขององค์กร (Issuer rating) ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงตาม Rating 
ขององค์กร ยกเว้นกรณีธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอกงบดุลกับลูกหนี้สถาบัน
การเงินหรือลูกหนี้ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์
ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศที่ลูกหนี้นั้น 
จดทะเบียนจัดตั้ง ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 1  

3.2  กรณีไม่มี Rating ของตราสารหรือ Rating ขององค์กร 

3.2.1  ส าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง หรือลูกหนี้ธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ 
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(1)  กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating  
ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  กรณีลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวอ่ืนที่มี Rating คุณภาพ
ต่ า (เทียบเท่าน้ าหนักความเสี่ยงสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100) ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความ
เสี่ยงของตราสารหนี้ระยะยาวดังกล่าวมาก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating4  
หากตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating เป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิเรียกร้องในล าดับที่เท่าเทียม 
(Pari passu) หรือต่ ากว่าตราสารหนี้ที่มี Rating นั้น5   

(1.2)  กรณีลูกหนี้มี Rating ขององค์กร (Issuer rating) ซึ่งเป็น 
Rating ที่มีคุณภาพต่ า (เทียบเท่าน้ าหนักความเสี่ยงสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100) ให้ธนาคาร 
พาณิชย์ใช้ Rating ขององค์กรดังกล่าวมาก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating ได้ 
หากตราสารหนี้ทีไ่ม่มี Rating เป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิเรียกร้องในล าดับที่เท่าเทียม 
(Pari passu) หรือต่ ากว่าตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกัน (Senior unsecured) ของ
ลูกหนี้รายนั้น5 

(1.3)  กรณีลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวอ่ืนที่มี Rating 
คุณภาพสูง (เทียบเท่าน้ าหนักความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 100) ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ Rating 
ของตราสารหนี้ดังกล่าวมาก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating ได้ หากตราสารหนี้
ที่ไม่มี Rating เป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิเรียกร้องในล าดับที่เท่าเทียม (Pari passu) หรือ
เหนือกว่าตราสารหนี้ที่มี Rating นั้น  

(1.4)  กรณีลูกหนี้มี Rating ขององค์กรซึ่งเป็น Rating ที่มี
คุณภาพสูง (เทียบเท่าน้ าหนักความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 100) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ Rating  
ขององค์กรดังกล่าวมาก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating ได้ หากตราสารหนี้ 
ที่ไม่มี Rating เป็นตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกัน6 (Senior unsecured) เท่านั้น  

หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในข้อ 3.2.1 
(1.1) ถึง (1.4) ข้างต้น ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถน า Rating ของตราสารอื่น หรือ Rating ขององค์กร 
มาใช้ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating นั้นได้ ให้ธนาคารพาณิชย์ก าหนดน้ าหนัก
ความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 1 

(2)  กรณีธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอก 
งบดุลกับลูกหนี้ที่ไม่มี Rating ขององค์กร ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังนี้  

                                                        
4   ทั้งนี้ หากลกูหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวที่มี Rating คุณภาพต่ า ที่เข้าเง่ือนไขขา้งต้น มากกว่า 1 ตราสาร และมีน้ าหนกัความเส่ียงที่แตกตา่ง
กัน ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่สูงกว่ากับตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating 
5   ในกรณีทีลู่กหนี้มีทั้ง Rating ของตราสารระยะยาวอื่นที่มีคุณภาพต่ าตามข้อ 3.2.1 (1.1) และ Rating ขององค์กรที่มีคุณภาพต่ าตามขอ้ 
3.2.1 (1.2) โดยมีน้ าหนักความเส่ียงที่แตกต่างกัน ใหธ้นาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนกัความเส่ียงที่สูงกว่ากบัตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating  

6  หมายรวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิแ์ละไม่ได้รับการค้ าประกัน 
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(2.1)  กรณีลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวอ่ืนที่มีคุณภาพต่ า 
(เทียบเท่าน้ าหนักความเสี่ยงสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100) ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยง
ของตราสารหนี้ระยะยาวนั้นกับเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไม่มี Rating7 หาก
ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิเรียกร้องส าหรับเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลในล าดับที่ 
เท่าเทียม (Pari passu) หรือต่ ากว่าตราสารหนี้ที่มี Rating นั้น 

(2.2)  กรณีลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวอ่ืนที่มี Rating คุณภาพสูง 
(เทียบเท่าน้ าหนักความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 100) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ Rating ของตราสารหนี้
ดังกล่าวมาก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไม่มี Rating ได้ 
เมื่อธนาคารพาณิชย์มีสิทธิเรียกร้องส าหรับเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลในล าดับทีเ่ท่า
เทียม (Pari passu) หรือเหนือกว่าตราสารหนี้ที่มี Rating นั้น  

หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขในข้อ 3.2.1 
(2.1) ถึง (2.2) ข้างต้น ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถน า Rating ของตราสารอื่น มาใช้ก าหนดน้ าหนักความ
เสี่ยงของลูกหนี้ที่ไม่มี Rating องคก์ร นั้นได้ ให้ธนาคารพาณิชย์ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ที่
ไม่มี Rating องค์กร ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 1 

3.2.2  ส าหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หรือลูกหนี้ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง
เหมือนลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

(1)  กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating  
ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  กรณลีูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะสั้นอ่ืนที่มี Rating ซึ่งได้รับ
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 กับตราสารหนี้ที่
ไม่มี Rating ของลูกหนี้รายนั้น 

(1.2)  กรณีธนาคารพาณิชย์ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มี 
Rating ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนหรือลูกหนี้ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน  
แต่ลูกหนี้รายนั้นมีตราสารหนี้ระยะสั้นอ่ืนที่มี Rating ซึ่งได้รับน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 ให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 กับตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มี Rating ที่ออกโดย
ลูกหนี้รายนั้น 

หากไม่เข้าเง่ือนไขในข้อ 3.2.2 (1) ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตาม
วิธีการทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1 (1) 

(2) กรณีธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอกงบดุล
กับลูกหนี้ที่ไม่มี Rating ขององค์กร ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังนี้ 

                                                        
7  ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวที่มี Rating คุณภาพต่ า ที่เข้าเง่ือนไขข้างต้น มากกว่า 1 ตราสาร และมีน้ าหนักความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเส่ียงที่สูงกว่ากับเงินให้สินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไม่มี Rating 
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(2.1)  กรณีทีลู่กหนี้รายนั้นมีตราสารหนี้ระยะสั้นอ่ืนที่มี Rating  
ซึ่งได้รับน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยง ร้อยละ 150 กับ 
เงินให้สินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไม่มี Rating ของลูกหนี้รายนั้น 

หากไม่เข้าเง่ือนไขในข้อ 3.2.2 (2) ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ  
ตามวิธีการที่ก าหนดในข้อ 3.2.1 (2)  

3.3  ไม่ว่าธนาคารพาณิชย์จะใช้ Rating ขององค์กรหรือของตราสาร Rating ที่ใช้
นั้น ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมด เช่น ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับด้วย 

3.4  ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถใช้การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตอีก หากผล
จากการมี Credit enhancement ได้สะท้อนอยู่ใน Rating ที่ได้รับแล้ว ซึ่งข้อก าหนดนี้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่ไม่อนุญาตให้มีการนับปัจจัย Credit enhancement 
ซ้ าซ้อน 

4.  อันดับเครดิตที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ  

ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ Rating ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign currency 
rating) ในการค านวณน้ าหนักความเสี่ยงเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และให้ใช้ Rating  
ที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น (Local currency rating) ในการค านวณน้ าหนักความเสี่ยงเฉพาะลูกหนี้ที่เป็น
สกุลเงินท้องถิ่น8 

5.  ระดับการใช้ Rating  

Rating ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท ไม่สามารถใช้ในการก าหนดน้ าหนัก
ความเสี่ยงลูกหนี้รายอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันได้ 

6.  Unsolicited rating 

6.1  ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ Unsolicited rating 
หรือ Rating ที่ ECAIs ได้จัดท าขึ้นโดยที่ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ร้องขอให้ ECAIs จัดท า ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินให้ 
กับ ECAIs เพ่ือให้จัดท า Rating ให้ หรือ Rating ที่ ECAIs จัดท าโดยที่ลูกค้าผู้ได้รับการจัดอันดับไม่ได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าอันดับเครดิต เช่น ECAIs ใช้แต่ข้อมูลที่ลูกค้าเปิดเผยแก่สาธารณะ
เท่านั้นในการจัดท าอันดับเครดิต ยกเว้น กรณ ีRating ของลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางให้ 
ใช้ Unsolicited rating ได้  

                                                        
8  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เข้ารว่มในการให้สินเชื่อโดยสินเชื่อนี้ได้รับการค้ าประกันในเรื่อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Convertibility) และ 
การโอนความเส่ียง  (Transfer risk) จากธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศที่ได้รับน้ าหนักความเส่ียงร้อยละ 0 ตามเอกสารแนบ 1 หัวข้อ 
I.3.1  ธนาคารแห่งประเทศไทยถือว่าความเส่ียงจาก Convertibility และ Transfer risk ได้มีการปรับลดทั้งหมด  ดังนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ 
Rating ของผู้กู้ที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ในส่วนยอดหนี้ที่ได้รับการค้ าประกันจากธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ในการค านวณน้ าหนัก
ความเส่ียง แทนที่จะใช้ Rating ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ส่วนยอดหนี้ที่ไม่ได้รับการค้ าประกัน ให้ใช้น้ าหนักความเส่ียงตาม Rating ที่เป็น
สกุลเงินต่างประเทศ 
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6.2  หากเกิดกรณีท่ี ECAIs ใช้ Unsolicited rating เพ่ือกดดันให้บริษัทต่าง ๆ เข้า
รับการจัดอันดับเครดิต (Solicited rating) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาทบทวนการอนุญาต
ให้ใช้ Rating จาก ECAIs ดังกล่าว  
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยหลักประกันทางการเงิน 

ธนาคารพาณิชยสามารถนําหลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
มาใชในการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตได ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
ข้ันตํ่าและวิธีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังตอไปน้ี  

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการนําหลักประกันทางการเงินมาปรับลด 
ความเสี่ยงดานเครดิต 

1.1  หลักประกันทีร่ับมาเปนประกันหรือที่ไดรับโอนมาเปนประกันน้ันธนาคาร
พาณิชยตองมีสิทธิทีจ่ะขายหรือดําเนินการตามกฎหมายไดในเวลาอันควรเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี  
มีหน้ีสินลนพนตัว (Insolvency) หรือลมละลาย (Bankruptcy) และธนาคารพาณิชยจะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่สําคัญทุกข้ันตอนเพือ่ใหสามารถดําเนินการตามกฎหมายกบัหลักประกันน้ัน ๆ ได เชน 
การลงทะเบียนกับนายทะเบียน เปนตน 

1.2  ธนาคารพาณิชยตองมีวิธีในการประเมินและตรวจสอบวา หลักประกันตอง 
ไมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) กับลกูหน้ีอยางมีนัยสําคัญ เชน ไมนับ
หลักทรัพยที่ออกโดยลกูหน้ีเองหรือผูทีเ่กี่ยวของกบัลูกหน้ีมาเปนหลักประกัน เพราะถือวาไมสามารถ
ปองกันความเสี่ยงไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

1.3  ธนาคารพาณิชยตองกําหนดกระบวนการและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี เพื่อใหมั่นใจไดวาธนาคารพาณิชยมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ะสามารถขายหลักประกันไดทันท ี

1.4  กรณีที่ฝากหลักประกันไวที่ผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรพัย (Custodian) 
ธนาคารพาณิชยตองมั่นใจวาผูดูแลและเก็บรักษาหลักประกนัมีกระบวนการที่รัดกมุในการแยก
หลักทรัพยที่เปนหลักประกันของบุคคลอื่นทีฝ่ากไวออกจากสินทรพัยของตนเอง 

1.5  ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนสําหรับธุรกรรมที่มีหลักประกันทั้ง 
สองขา เชน ธุรกรรมขายโดยมสีัญญาวาจะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสญัญาวาจะขายคืน และธุรกรรมยืม/ใหยืม
หลักทรัพย (Repo-style transaction) เชนเดียวกันกับการวางหลักประกันสําหรับธุรกรรม 

 

 

เอกสารแนบ 5  
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 อนุพันธนอกตลาดและการใหกูยืมอื่น ๆ1 

1.6  กรณีที่ธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนตัวแทนหรือนายหนา (Agent) ในการ 
ทําธุรกรรม Repo-style transaction ใหกับลูกคาของธนาคารพาณิชยและมีบุคคลอื่นเปนคูสญัญา 
โดยธนาคารพาณิชย เปนผูคํ้าประกันวาบุคคลอื่นที่เปนคูสญัญากับลูกคาจะไมผิดนัดชําระหน้ี ซึ่ง
ธนาคารพาณิชยจะมีความเสี่ยงเสมือนธนาคารพาณิชยเปนคูสัญญากบัลูกคาเอง ใหธนาคารพาณิชย
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาวดวย 

2.  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงิน 

2.1  สําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชวิธี
คํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินได 2 วิธี ไดแก (1) วิธี Simple 
และ (2) วิธี Comprehensive  ทั้งน้ี เมื่อธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีใดแลวตองใชวิธีการดังกลาวกบั 
ทุกฐานะในบญัชีเพื่อการธนาคาร  

2.2  สําหรับฐานะในธุรกรรมที่เกี่ยวกบัอนุพันธนอกตลาด (OTC derivatives)  
และธุรกรรม Repo-style transaction ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา ซึ่งธนาคารพาณิชยตองคํานวณ
สินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตสําหรบัคูสญัญา (Counterparty credit risk) ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี
Comprehensive เทาน้ัน 

2.3  ธนาคารพาณิชยที่ตองการหักกลบหน้ีระหวางฐานะของธุรกรรม Repo-style 
transaction ที่อยูในบัญชีเพื่อการคาและฐานะที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคารซึ่งอยูภายใตสัญญาหัก
กลบหน้ีหลัก (Master netting agreement) เดียวกัน ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี Comprehensive 
เทาน้ัน ในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีการทีก่ําหนดในขอ 5.1 (4) หรือ 5.1 (5)  

2.4  ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงวิธีที่ธนาคาร
พาณิชยจะเลอืกใชในการปรบัลดความเสี่ยงดวยหลักประกันทางการเงิน หรือเมื่อธนาคารพาณิชยมี

                                                        
1  ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยทํา (1) ธุรกรรม Repo กับคูสัญญา ก. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยกูยืมเงินจากคูสัญญา ก. โดยใหตราสาร a 
เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรม Reverse-Repo กับคูสัญญา ข. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยใหกูยืมเงินแกคูสัญญา ข. โดยไดรับตราสาร b 
เปนหลักประกัน   ธนาคารพาณิชยจะตองดาํรงเงินกองทุนสําหรับทั้งสองธุรกรรม โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย 
อยูที่กรณีที่ตราสาร a ที่นําไปวางเปนประกันมีมูลคามากกวาเงินสดที่ไดรับจากคูสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยยังคงตองดาํรงเงินกองทุนเพ่ือ
รองรับความเสี่ยงของผูออกตราสาร a ดวย สวนธุรกรรม (2) ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยอยูที่การใหกูยืมเงินเหมือนสินเชื่อปกติ โดยมี
หลักประกันเปนตราสาร b ซ่ึงอาจมีการเสื่อมของมูลคาตราสาร b ได 
-  ธุรกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลงึกัน ไดแก ธุรกรรม Securities borrowing and lending (SBL) ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยทํา (1) 
ธุรกรรมยืมตราสาร A จากคูสัญญา ค. โดยใหตราสาร B เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรมใหยืมตราสาร C แกคูสัญญา ง. โดยไดรับตราสาร D 
เปนหลักประกัน  ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินกองทนุสําหรับทั้งสองธุรกรรม โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย
อยูที่คูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักประกัน B ที่ ธนาคารพาณิชยนําไปใชเปนหลักประกันในการกูยืมตราสาร A  ซ่ึงอาจมีมูลคามากกวาตราสาร 
A สวนธุรกรรม (2) ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยอยูที่คูสัญญาไมสามารถสงคนืหลักทรัพย C ที่ ธนาคารพาณิชยใหยืมไป ซ่ึงอาจมีมูลคา
มากกวาตราสาร D ที่ธนาคารพาณิชยรับเปนประกัน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยยังคงตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของผูออกตราสาร 
B และตราสาร C ดวย 
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ความประสงคจะเปลี่ยนวิธีที่เลือกอยูเดิมเปนอกีวิธี ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยกอน ในกรณีดังน้ี 

(1)  ธนาคารพาณิชยจะใชวิธี Comprehensive และใชคาปรับลดที่ธนาคาร
พาณิชยประมาณคาเอง (Own estimates for haircut) เน่ืองจากธนาคารพาณิชยตองผานเกณฑ
มาตรฐานข้ันตํ่าตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดกอนการใชจรงิ โดยธนาคารแหงประเทศไทย 
จะพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสรจ็ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารถูกตองครบถวน 

(2)  ธนาคารพาณิชยจะเปลี่ยนจากวิธี Comprehensive มาเปนวิธี Simple  
ซึ่งเปนวิธีที่ซับซอนนอยกวา ซึ่งโดยปกติธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาต เวนแตธนาคารพาณิชยมี
เหตุผลและความจําเปน เชน ธนาคารพาณิชยไมผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในการใชวิธี Comprehensive 
และผูตรวจการสถาบันการเงินสั่งการใหธนาคารพาณิชยกลบัไปใชวิธี Simple หรือกรณีที่ธนาคาร
พาณิชยลดขนาดธุรกิจ ซึ่งเปนการไมคุมทีธ่นาคารพาณิชยจะใชวิธี Comprehensive เปนตน โดย
ธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาเรือ่งดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
และเอกสารถูกตองครบถวน 

3.  ประเภทของหลักประกันทางการเงิน (Eligible financial collateral) 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชหลักประกันทางการเงิน ซึ่งมี
คุณสมบัติเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย และสามารถหามลูคาหรอืราคาตลาดเพื่อนํามาปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรบัแตละวิธี ดังตอไปน้ี  

3.1  หลักประกันทางการเงินกรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Simple ประกอบดวย 

(1)  เงินสด เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยผูใหกู บัตรเงินฝาก (Certificate of 
deposit) หรือต๋ัวเงินเพื่อกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยผูใหกู2 รวมทั้ง เงินสดที่ธนาคาร
พาณิชยไดรับเปนประกันจาก Credit linked notes  First to default CLN และ Proportionate 
CLN ที่ธนาคารพาณิชยออกเพื่อโอนความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีในบญัชีเพื่อการธนาคาร  

(2)  ทองคํา 

(3)  ตราสารหน้ีที่ม ีRating ซึ่งไดรบัจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
(External credit assessment institutes : ECAIs) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ  
ซึ่งมผีูออกตราสาร ดังน้ี 

(3.1)  รัฐบาลและธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของ
รัฐ รัฐวิสาหกจิ (Non-central government public sector entities : PSEs) ที่ผูกํากบัดูแลกําหนดให

                                                        
2  สําหรับกรณีที่เงินฝาก บัตรเงินฝากหรือตั๋วเงินเพ่ือกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยผูใหกู ไดฝากไวกับสถาบันการเงินอ่ืน  
ในลักษณะที่เปน Non-custodial arrangement และไดจํานําหรือโอนสิทธิเงินฝากดังกลาวใหแกธนาคารพาณิชยผูใหกู ซ่ึงการจํานําหรือโอน
สิทธิดังกลาวไมมีเงื่อนไขและไมสามารถยกเลิกได ใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงสาํหรับยอดธุรกรรมสวนที่มีหลักประกันตามน้ําหนักความเสี่ยง
ของสถาบันการเงินอ่ืนซ่ึงเปนผูดูแลรักษาเงินฝาก 
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ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหน้ีรัฐบาล และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวางประเทศ (Multilateral 
development banks : MDBs) ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 โดยตราสารหน้ีทีจ่ะนํามาเปน
หลักประกันทางการเงินตองมี Rating ดีกวาหรือเทียบเทากบั Rating เกรด 4 ข้ึนไป 

(3.2)  ผูออกตราสารอื่น ๆ เชน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพยธุรกิจ
เอกชน PSEs ที่ผูกํากบัดูแลกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหน้ีสถาบันการเงิน PSEs ที่ 
ผูกํากบัดูแลกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน MDBs ที่ไมไดรับนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 0 โดยตราสารหน้ีทีจ่ะนํามาเปนหลกัประกันทางการเงินตองมี Rating ดีกวาหรือ
เทียบเทากบั Rating เกรด 3 ข้ึนไป 

(3.3)  ตราสารหน้ีระยะสั้นซึ่งออกโดยผูออกตราสารขางตนที่มี Rating 
ดีกวาหรือเทียบเทากบั Rating เกรด 3 ข้ึนไป 

(4)  ตราสารหน้ีที่ไมมี Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารแหงประเทศไทยให 
ความเห็นชอบ ซึง่มีลกัษณะทุกขอ ดังน้ี 

(4.1)  ผูออกตราสารเปนรัฐบาลและธนาคารกลาง PSEs ที่ผูกํากับดูแล
กําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล สถาบันการเงิน PSEs ที่เปนสถาบันการเงิน  
และตราสารหน้ีของ PSEs ซึ่งรัฐบาลคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวน   

(4.2)  จดทะเบียนในตลาดรองตราสารหน้ีที่เปนที่ยอมรบั  

(4.3)  มีฐานะไมดอยสทิธ์ิ (Senior debt)  

(4.4)  ตราสารหน้ีอื่นๆ ทกุประเภทที่มี Rating ซึ่งออกโดยผูออกตราสาร
ขางตน ซึ่งมีลําดับการไดรับชําระหน้ีเดียวกันกับตราสารหน้ีที่ไมม ีRating ที่จะนํามาเปนหลักประกัน 
ทางการเงินตองมี Rating ดีกวาหรือเทียบเทากบั Rating เกรด 3 ข้ึนไป  

(4.5)  ไมปรากฏขอมลูทีเ่ปนเหตุใหธนาคารพาณิชยพจิารณาไดวาตราสาร
หน้ีดังกลาว ควรมี Rating ตํ่ากวา Rating เกรด 3  

(5)  ตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน (Warrant) และหุนกู 
แปลงสภาพ ที่รวมอยูในดัชนีของตลาดหลักทรัพยหลกั (Main index) ซึ่งในกรณีของประเทศไทย 
หมายความวา ตราสารทุนและหุนกูแปลงสภาพที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทัง้หมด ทั้งน้ี 
ไมรวมหุนที่ปรากฏอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ (Market for alternative investment: 
MAI) 

(6)  หนวยลงทุนที่ลงทุนในตราสารที่เปนหลักประกันทางการเงินขางตนและมี
การกําหนดราคาตลาดทีเ่ปดเผยเปนการทั่วไปทุกวัน 
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3.2  หลักประกันทางการเงินกรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Comprehensive 
ประกอบดวย 

(1)  หลักประกันทางการเงินทกุประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใน 
วิธี Simple ที่กลาวขางตน 

(2)  ตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน และหุนกูแปลงสภาพ ที่ไม
รวมอยูในดัชนีของตลาดหลักทรพัยหลักแตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เปนที่ยอมรบั3  

(3)  หนวยลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุนในขอ 3.2 (2) 

4.  การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธ ีSimple 

4.1  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีใชวิธี Simple  

(1)  ลูกหน้ีตองนําหลักประกันทางการเงินมาวางเปนประกันอยางนอย 
ตลอดอายุของภาระหน้ี กลาวคือ ตองไมมีความเเตกตางของอายุสัญญา (Maturity mismatch) ตาม
ความหมายทีร่ะบุในเอกสารแนบ 9  

(2)  ตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมของหลักประกันทางการเงินอยางนอย 
ทุก 6 เดือน โดยใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมลูคาหลักประกันและ
อสังหารมิทรพัยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน 

4.2  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงตามวิธี Simple 

(1)  กรณีสินทรัพยในงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยเเบงยอดสทุธิของธุรกรรมซึ่งหมายถึง ยอดสินทรพัย
หักดวยเงินสํารองทีก่ันไวแลว (Specific provision) ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดังน้ี 

(1.1)  ยอดสุทธิสวนทีม่ีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทางการเงิน โดย
อางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของลกูหน้ี 

(1.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มหีลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของ
ลูกหน้ี 

 

                                                        
3  ในกรณีของประเทศไทย หมายความวา ตราสารทุนซ่ึงรวมถึงหุนกูแปลงสภาพที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด  
ทั้งนี้ ไมรวมหุนที่ปรากฏอยูในดัชนี MAI 
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 (2)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

 ใหธนาคารพาณิชยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรม ซึง่หมายถึง จาํนวนเงินตาม
สัญญา หกั Specific provision แลวคูณดวยคาเเปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

(2.1)  ยอดสุทธิสวนทีม่ีหลักประกัน ซึง่มีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน คูณดวยคาแปลงสภาพของรายการนอกงบดุลทีจ่ะปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 
ใหธนาคารพาณิชยคูณยอดสุทธิดังกลาว ดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทางการเงิน โดยอางองิ
นํ้าหนักความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 แทนนํ้าหนักความเสีย่งของลกูหน้ี 

(2.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มหีลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยนําไปคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยง
ของลูกหน้ี 

 (3)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ 

ใหธนาคารพาณิชยแบงยอดสทุธิของธุรกรรมซึง่หมายถึง มูลคาเทียบเทา
สินทรพัยในงบดุลหักดวย Specific provision ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

(3.1)  ยอดสุทธิสวนทีม่ีหลักประกัน ซึง่มคีาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทางการเงิน 
โดยอางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของคูสญัญา 

(3.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มหีลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยง
ของคูสัญญา   

4.3  นํ้าหนักความเสี่ยงขั้นตํ่าสําหรับยอดสุทธิสวนท่ีมีหลักประกันตามวิธี 
Simple 

นํ้าหนักความเสี่ยงของยอดสุทธิสวนที่มหีลกัประกันจะตองไมตํ่ากวารอยละ 20 
ยกเวนกรณีตอไปน้ี  

(1)  ธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 สําหรับ
ยอดสุทธิของธุรกรรมสวนที่มหีลักประกัน ในกรณีตอไปน้ี 
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(1.1)  ธุรกรรม Repo-style transaction ที่มีคูสัญญาเปนผูมีบทบาท
หลักในตลาด (Core market participant)4 และเขาเงื่อนไขตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ดังตอไปน้ี  

(1.1.1)  ยอดหน้ีและหลกัประกันตองเปนเงินสด หรือเปนตราสารที่
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ ที่มีนํ้าหนัก
ความเสี่ยงเทากบั 0  

(1.1.2)  ยอดหน้ีและหลกัประกันตองเปนเงินสกลุเดียวกัน 

(1.1.3)  เปนธุรกรรมประเภท Overnight หรือทั้งยอดหน้ีและ
หลักประกันมกีารประเมินมลูคายุติธรรม และ Remargin ทกุวัน  

(1.1.4)  กรณีคูสญัญาไมสามารถนําหลกัประกนัมาเพิม่ (Remargin) 
ได ระยะเวลาระหวางการประเมินมูลคายุติธรรมครัง้สุดทายกอนที่จะไมสามารถ Remargin จนถึงวันที่
บังคับขายหลักประกัน (Liquidation) ตองไมเกิน 4 วันทําการ 

(1.1.5)  ธุรกรรมมีการชําระราคาผานระบบการชําระราคา
(Settlement system) ที่เปนที่ยอมรบัสําหรับธุรกรรมประเภทดังกลาว 

(1.1.6)  เอกสารหรือสัญญาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานที่ใชกัน
ในตลาดสําหรับธุรกรรมประเภทน้ี 

(1.1.7)  เอกสารหรือสัญญาที่ใชในการทําธุรกรรมน้ีตองระบวุา  
หากคูสญัญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา เชน ไมชําระเงินสด หรือสงมอบหลักทรัพยหรอืมารจิ้น 
(Margin) ตามที่ระบุไว ใหถือวาเลิกธุรกรรมทันท ี

(1.1.8)  กรณีมีเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการ
ชําระหน้ี (Default event) ไมวากรณีที่คูสัญญามีหน้ีสินลนพนตัวหรือลมละลาย ธนาคารพาณิชยตองมี
สิทธิบังคับหลักประกันตามกฎหมายไดโดยทันที เพือ่ประโยชนของธนาคารพาณิชยเอง 

(1.2)  สัญญาอนุพันธนอกตลาดทีม่ีการประเมินมลูคายุติธรรมทุกวัน และ
มีหลกัประกันเปนเงินสดรวมทัง้เปนสกุลเงินเดียวกับยอดสุทธิของธุรกรรม 

(1.3)  หลักประกันทีเ่ปนเงินสด หรือหลกัประกันคลายเงินสดตาม 
ขอ 3.1 (1) ซึ่งเปนสกลุเงินเดียวกับยอดสุทธิของธุรกรรม 

                                                        
4  ผูมีบทบาทหลักในตลาดประเทศไทย (Core market participant) ประกอบดวย 1) รัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท 2) สถาบันการเงินภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย 
3) สถาบันการเงินอ่ืน รวมถึงบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20  4) กองทุนรวมที่มีการกํากับดแูลโดย
ทางการในเร่ืองเงินกองทุน 5) กองทุนบําเหน็จบํานาญที่มีการกํากับดูแลโดยทางการ และ 6) สํานัก/องคกรหักบัญชีที่เปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไม
รวมธุรกิจเอกชนตางชาติที่ประกอบธุรกรรมในประเทศไทย  สําหรับ Core market participant ในตางประเทศ ใหใชรายชื่อ Core market 
participant ที่กําหนดโดยผูกํากับดูแลของประเทศนั้น สาํหรับกรณีที่ประเทศนั้นไมไดกําหนด Core market participant ใหธนาคารพาณิชย
ยื่นคําขอมายังธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี 
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(1.4)  หลักประกันทีเ่ปนหลักทรพัยของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ 0 โดยมูลคา
ของหลักประกันไดถูกคิดลดดวยอัตรารอยละ 20 แลว และหลักประกันดังกลาวเปนสกุลเงินเดียวกับ
ยอดสุทธิของธุรกรรม 

(2)  ธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 10 สําหรับ
ยอดสุทธิสวนทีม่ีหลักประกัน ในกรณีตอไปน้ี 

(2.1)  ธุรกรรม Repo-style transaction ที่เขาเงื่อนไขนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 0 ขางตน แตคูสัญญาไมใช Core market participant 

(2.2)  สัญญาอนุพันธนอกตลาดทีม่ีการประเมินมลูคายุติธรรมทุกวัน และ
มีหลกัประกันเปนหลกัทรพัยของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั 
และรัฐวิสาหกจิทีม่ีนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ 0 รวมทั้งเปนสกุลเงินเดียวกบัยอดสทุธิของธุรกรรม 

5.  การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี Comprehensive 

ใหธนาคารพาณิชยปรับลดมลูคาหลักประกันทางการเงิน หรอืปรบัเพิม่ยอดสทุธิของ
ธุรกรรม (Haircut) โดยคํานึงถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมทัง้
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกันทางการเงินอยูในสกุล
เงินที่ตางกัน กอนทีจ่ะนํายอดสุทธิของธุรกรรมภายหลังการปรับลดไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามวิธีการปรบัลดความเสีย่งตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ดังตอไปน้ี   

5.1  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงตามวิธี Comprehensive 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสนิทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยการคูณนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงของลกูหน้ีหรือคูสัญญาตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 1 ดวย 
ยอดสุทธิของธุรกรรมหลงัปรับลดความเสี่ยงดวยหลักประกนัทางการเงิน (E*) ที่คํานวณไดตาม 
ขอ 5.1 (1) – 5.1 (5) 

ทั้งน้ี คา E* ถือเปนยอดสุทธิของธุรกรรมสวนที่ไมมีหลักประกันทางการเงิน 
ซึ่งจะถูกนําไปคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีหรือคูสัญญาเพื่อคํานวณหาสินทรพัยเสี่ยง สําหรบั
ผลตางระหวางยอดสุทธิของธุรกรรมกบัคา E* ถือเปนยอดสทุธิสวนที่มหีลักประกันทางการเงินซึ่งม ี
มูลคาเทียบเทาเงินสดจากการปรับดวยคาปรบัลดแลว จึงถือวามีนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ซึ่งตาง 
จากวิธี Simple ที่ธนาคารพาณิชยยังคงตองคํานวณสินทรพัยเสีย่งสาํหรบัยอดธุรกรรมสวนที่มี
หลักประกันทางการเงิน เน่ืองจากไมไดมีการปรบัลดมูลคาหลักประกันทางการเงินดวยคาปรบัลด 

กรณีที่หลักประกันทางการเงินเปนกลุมของสินทรัพย คาปรับลดของกลุม

สินทรพัยดังกลาวจะเทากบั H =  ai Hi  โดย ai คือ นํ้าหนักของสินทรัพยแตละตัวในกลุมสินทรพัยน้ัน 
และ Hi คือ คาปรับลดสําหรบัสินทรัพยน้ัน ๆ  



 

 

5/9 

ฝนสป10-งท30001  -25620507   

(1)  กรณีธุรกรรมเปนรายการสินทรัพยในงบดุล 

E* = max {0, {[(E - SP)  x  (1 + He)] –[ C  x  (1 - Hc - Hfx)]}} 
โดย 

(2)  กรณีธุรกรรมเปนรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืนท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

E* = max {0, {[(NPA-SP) x (1+He) x CCF] – [C x (1-Hc-Hfx) x CCF]}} 
โดย 

 E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมลูคาหลกัประกันทางการเงิน) 

 NPA = จํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุล (Notional principal amount)  

 SP = Specific provision 

 He = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัยอดสุทธขิองธุรกรรม 

 CCF = คาแปลงสภาพของรายการนอกงบดุล 

 C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

 Hc = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัหลักประกันทางการเงิน 

  Hfx = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธขิองธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 

(3)  กรณีธุรกรรมเปนรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ 

E* = max {0, {(CEA – SP) – [C x (1 - H c - Hfx)]}} 
โดย 

 E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมลูคาหลกัประกันทางการเงิน) 

 CEA = มูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลทีค่าํนวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคาํนวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสาํหรบั
ธุรกรรมอนุพันธ กอนหัก Specific provision และมลูคาหลักประกันทางการเงิน (Credit 
equivalent amount) 

 SP = Specific provision 

 C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

 Hc = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัหลักประกันทางการเงิน 

 Hfx = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธขิองธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 

 E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมลูคาหลกัประกันทางการเงิน) 

 E = ยอดธุรกรรมกอนหัก Specific provision และมลูคาหลักประกันทางการเงิน 

 SP = Specific provision 

 He = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัยอดสุทธขิองธุรกรรม 

 C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

 Hc = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัหลักประกันทางการเงิน 

 Hfx = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบัความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธขิองธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 
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(4)  กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยูภายใต Master 
netting agreement  

ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบหน้ีภายในคูสญัญาเดียวกันได หาก
เปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดทุกขอ ดังตอไปน้ี   

(4.1)  คูสัญญาที่ไมไดเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตองมีสทิธิในการเลิกสญัญา
และเลิกทําธุรกรรมทุกธุรกรรมตามทีร่ะบุไวในสญัญาไดภายในระยะเวลาอันควร เมื่อเกิดเหตุการณที่
เกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ี ซึง่รวมถึงกรณีคูสญัญามีหน้ีสินลนพนตัวหรือลมละลาย 

(4.2)  สามารถหักกลบผลกําไรขาดทุนจากการทําธุรกรรมไดเมื่อเลิก
สัญญาหรอืเลิกทําธุรกรรม เพือ่ใหมจีํานวนสุทธิเพียงจํานวนเดียวที่คูสัญญาฝายหน่ึงเปนหน้ีอีกฝายหน่ึง 

(4.3)  อนุญาตใหมีการขายหลักทรัพยทีเ่ปนหลกัประกันทางการเงินโดย
ทันทีเมือ่เกิดเหตุการณเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ี  

(4.4)  มีผลบังคับตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิทีเ่กิดในขอ (4.1) - (4.3)  
ที่กลาวขางตน) ในประเทศน้ัน ๆ เมื่อเกิดเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ี ไมวา
คูสัญญาจะมหีน้ีสินลนพนตัวหรือลมละลายหรอืไมก็ตาม 

ทั้งน้ี  ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบหน้ีระหวางฐานะในบญัชี 
เพื่อการธนาคารและบัญชีเพือ่การคาได หากเปนไปตามเงื่อนไขขอ (4.5) และ (4.6) ดังตอไปน้ี 

(4.5)  ทุกธุรกรรมมีการประเมินมูลคายุติธรรมทกุวัน และ  

(4.6)  หลักประกันเปนหลักประกันทางการเงินในบญัชีเพื่อการธนาคาร 
ที่เขาเกณฑของหลักประกันทางการเงินทีอ่นุญาตใหใชปรับลดความเสี่ยงได 

วิธีการคํานวณ E* สําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยู
ภายใต Master netting agreement มีดังน้ี 

E* = max {0, [((E) - (C)) + (Es x Hs) + (Efx x Hfx)]} 

โดย 
E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมลูคาหลกัประกันทางการเงิน) 

E = ยอดสุทธิของธุรกรรมกอนหักมูลคาหลกัประกันทางการเงิน 

C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

Es = คาสัมบูรณ (Absolute value) ของฐานะสทุธิในหลักทรัพยใด ๆ 

Hs = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสาํหรบั Es 

Efx = คาสัมบูรณของฐานะสุทธใินสกุลเงินทีแ่ตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการชาํระหน้ี 

Hfx = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดกรณีมคีวามแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธขิองธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 
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(5)  กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยูภายใต Master 
netting agreement และประมาณคาปรับลดโดยใชแบบจําลอง Value-at-risk (VaR)  

ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชแบบจําลอง VaR ในการคํานวณคา 
ปรับลดสําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยูภายใต Master netting agreement ซึ่งเขา
เงื่อนไขที่กําหนดในขอ 5.1 (4) ได โดยวิธีการคํานวณ E* สําหรบัธุรกรรม Repo-style transaction 
ซึ่งอยูภายใต Master netting agreement และประมาณคาปรับลดโดยใชแบบจําลอง Value-at-risk 
(VaR) มีดังน้ี 

E* = max {0,[( E-  C)+ ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง VaR]} 

โดย 
 E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลงัปรับลดความเสี่ยง  
 E = ยอดสุทธิของธุรกรรมกอนหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน 
 C = มูลคาของหลกัประกันทางการเงิน 
 ผลลพัธที่ไดจากแบบจําลอง VaR คือ ตัวเลข VaR ของวันกอนหนา 

5.2  วิธคํีานวณคาปรับลด (Haircut)   

ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชคาปรับลดสําหรบัยอดสทุธิของธุรกรรมและ
หลักประกันทางการเงินภายใตวิธี Comprehensive ได 2 ประเภท คือ (1) คาปรับลดมาตรฐานที่
กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (Standard supervisory haircut) ตามรายละเอียดในขอ 5.2.1 
และ (2) คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง (Own estimates for haircut) ตามรายละเอียด
ในขอ 5.2.2 ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทยอย ไดแก (1) คาปรับลดที่คํานวณจากคาความผันผวนของราคา
ตลาดและอตัราแลกเปลี่ยน และ (2) คาปรับลดที่คํานวณจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR)  

ทั้งน้ี เมื่อธนาคารพาณิชยเลือกใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเองแลว ธนาคารพาณิชยตองใชคาปรับลด 
ประเภทดังกลาวกับหลกัประกนัทุกประเภท5  

5.2.1  คาปรับลดมาตรฐานท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
(Standard supervisory haircut)  

 (1)  ใหธนาคารพาณิชยใชคาปรับลดมาตรฐาน ตามประเภทของผู 
ออกตราสาร อายุสัญญาคงเหลือของตราสาร และ Rating ที่ไดรับจาก ECAIs ตามตารางตอไปน้ี ซึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดภายใตสมมุติฐานวา มกีารประเมินมลูคายุติธรรมหรอื มกีาร Remargin 
ตราสารทุกวัน และระยะเวลาการถือครอง (Holding period) ตราสารเทากับ 10 วันทําการ  

                                                        
5  ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดกําหนดวาธนาคารพาณิชยที่เลือกคํานวณสนิทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวธีิ SA หรือ วิธี IRB จะตองใช
คาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย หรือคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง แตถาธนาคารพาณิชย เลือกที่จะ
ประมาณคาปรับลดเอง ธนาคารพาณิชยตองสามารถคํานวณคาปรับลดดังกลาวครอบคลุมหลักประกันทางการเงินทุกประเภทที่ธนาคาร
พาณิชยใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ยกเวนประเภทหลักประกันสําหรับพอรตที่ไมมีนัยสําคัญ (Immaterial portfolio) ธนาคารพาณิชย
อาจใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยได 
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ตารางท่ี 1  คาปรับลดมาตรฐานท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับวิธี
Comprehensive 

                             หนวย: รอยละ 
คุณลักษณะของหลักประกัน 

ทางการเงิน 
อายสุัญญา
คงเหลือ 

ผูออกตราสารเปนรัฐบาล6 ผูออกตราสารอ่ืน ๆ 

Rating เกรด 1  1 ป 0.5 1 
> 1 ปแต  5 ป 2 4 

> 5 ป 4 8 
- Rating เกรด 2 และ 3  
- ตราสารหน้ีท่ีไมมี Rating ตามท่ีได
กําหนดในขอ 3.1 (4) 

 1 ป 1 2 
> 1 ปแต  5 ป 3 6 

> 5 ป 6 12 
Rating เกรด 4 ของหลักทรัพยรัฐบาล 
 

ทุกอาย ุ 15  

ตราสารทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หุนกูแปลงสภาพ 
ท่ีรวมอยูในดัชนีของตลาดหลักทรัพยหลัก7 และทองคํา 

15 

ตราสารทุนรวมถงึใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุน หุนกูแปลง
สภาพ และท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีเปนท่ียอมรับ 
แตไมไดอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยหลัก8 

25 

หนวยลงทุนของกองทุนรวม คาปรับลดสงูสุดของหลักทรัพยท่ี 
กองทุนสามารถลงทุนได 

เงินสดหรือหลักประกันคลายเงินสดตามขอ 3.1 (1) ซ่ึงเปน
สกุลเงินเดียวกันกับยอดสทุธิของธุรกรรม  

0 

กรณีมีความแตกตางดานสกุลเงินของยอดสทุธิของ 
ธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน (Currency mismatch)  

8 

(2)  กรณีธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยประเภทที่ 
ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดอนุญาตใหใชเปนหลักประกันทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิต 
ใหธนาคารพาณิชยใชคาปรบัลดเทากบักรณีตราสารทนุทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยที่เปนที่ยอมรบั
แตไมไดรวมอยูในดัชนีตลาดหลกัทรัพยหลัก 

(3)  กรณีสมมุติฐานของคาปรับลด9 ดังกลาวขางตน มีความไม
สอดคลองกบัระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า และเงื่อนไขในเรือ่งความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือ

                                                        

6  รวมถึง PSEs ที่ผูกํากับดูแลกําหนดใหใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล MDBs ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 และ 
กรณีหลักประกันเปนตราสารหนี้ PSEs ซ่ึงรัฐบาลค้ําประกันเงินตนและดอกเบ้ียเต็มจํานวน 
7  ในกรณีประเทศไทยหมายความวา หุนทุกตัวที่ประกอบเปนดัชนี SET 100  
8  ในกรณีประเทศไทยหมายความวา หุนทุกตัวที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แตไมนับรวมหุนที่ประกอบเปนดัชนี 
SET 100 และหุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI 
9  สมมุติฐานสําหรับคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย หมายความวา มีการประเมินมูลคายุติธรรมหรือมีการ 
Remargin ตราสารทุกวัน และระยะเวลาการถือครองตราสารเทากับ 10 วันทําการ  
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การ Remargin ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับธุรกรรมประเภทตาง ๆ ตามตารางที่ 2 
ในขอ 5.3 ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรบัลดดังกลาวขางตนตามวิธีที่กําหนดในขอ 5.3 (3) ดวย  

5.2.2  คาปรับลดท่ีธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง (Own estimates for 
haircut)  

ธนาคารพาณิชยที่จะประมาณคาปรับลดเอง (Own estimates for 
haircut) ภายใตวิธี Comprehensive จะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนการ
ใชวิธีการดังกลาวในการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิต และตองสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐาน
ข้ันตํ่าตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถคํานวณคาปรับลดที่
ธนาคารพาณิชยประมาณคาเองได 2 วิธี ดังตอไปน้ี  

(1)  คาปรับลดท่ีคํานวณจากคาความผันผวนของราคาตลาดและ
อัตราแลกเปลี่ยน  

ใหธนาคารพาณิชยประมาณคาปรับลดโดยไมมีการพจิารณาถึง 
คาความสัมพันธระหวางราคาหลักประกัน อัตราแลกเปลี่ยน และยอดสุทธิของธุรกรรมสวนที่ไมมี
หลักประกันทางการเงิน ทัง้น้ี ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังน้ี 

(1.1)  ธนาคารพาณิชยอาจพิจารณาประมาณคาความผันผวน 
ตามกลุมของหลักทรัพยได กรณีหลกัประกันทางการเงินเปนตราสารหน้ีทีม่ี Rating ดีกวาหรือ
เทียบเทากบั Rating เกรด 3 ข้ึนไป ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองพิจารณาจัดกลุมของหลักทรัพย 
ตามลักษณะดังตอไปน้ี (1) ประเภทของผูออกหลักทรัพย (2) Rating ที่ไดรับ (3) อายุคงเหลือของ
หลักทรัพย และ (4) คา Modified duration ซึ่งคาความผนัผวนที่ประมาณไดตองเปนคาทีเ่ปน
ตัวแทนของกลุมหลักทรัพยแตละประเภทของธนาคารพาณิชยอยางแทจริง  

(1.2)  ธนาคารพาณิชยตองประมาณคาปรบัลดของหลกัทรพัยเปน
รายตัว กรณีทีห่ลกัประกันเปนตราสารหน้ีที่มอีันดับเครดิตตํ่ากวา Rating เกรด 3 หรอืตราสารทุน 

(1.3)  ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเชิง
ปริมาณ (Quantitative) และเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพ (Qualitative) ตามที่กําหนดใน
เอกสารแนบ 5.1   

(1.4)  กรณีคาปรบัลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง มีความ 
ไมสอดคลองกบัระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า และเงื่อนไขในเรื่องความถ่ีในการประเมินมลูคายุติธรรมหรอื
การ Remargin ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับธุรกรรมประเภทตาง ๆ ตามตารางที่ 2 
ในขอ 5.3 ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรบัลด (Scaling) ดังกลาวขางตนตามวิธีที่กําหนดในขอ 5.3 (1) 
และ 5.3 (2) ดวย  
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(2)  คาปรับลดท่ีคํานวณจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR)  

ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชแบบจําลอง VaR ซึ่งสะทอนความ
ผันผวนของราคาและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งคาความสัมพนัธระหวางราคาหลกัทรพัยแตละประเภท
และอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อประมาณคาปรับลดสําหรบัธุรกรรม Repo-style transaction ได 

ทั้งน้ี  ธนาคารพาณิชยตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง 
ประเทศไทยในการใชแบบจําลอง VaR เพื่อประมาณคาปรับลดสําหรับธุรกรรม Repo-style 
transaction กอนการใชจรงิ10 โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า
และผลการจัดทํา Backtesting ที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(2.1)  เกณฑเชิงคุณภาพและเกณฑเชิงปริมาณ  

 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง 
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากบัดูแลความเสีย่งดานตลาดและการดํารงเงนิกองทนุเพื่อรองรบั
ความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน เรื่อง หลกัเกณฑการคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรบัความ 
เสี่ยงดานตลาดตามวิธีแบบจําลอง ยกเวน ระยะเวลาการถือครอง ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยใช
ระยะเวลาถือครองเทากับ 5 วันทําการสําหรบัธุรกรรม Repo-style transaction และใหพจิารณา
ปรับระยะเวลาถือครองใหเหมาะสมกบัสภาพคลองของแตละหลกัทรพัยดวย  

(2.2)  การประเมินความนาเช่ือถือของแบบจําลอง VaR จากผล
การจัดทํา Backtesting  

ใหธนาคารพาณิชยจัดทํา Backtesting โดยใชขอมูลลาสุด
ยอนหลงั 1 ป (หรอื 250 วันทําการ) ของคูสัญญาที่เปนตัวแทน (Representative counterparty 
portfolio)11 และใหธนาคารพาณิชยเปรียบเทียบคา VaR ที่ประมาณไดจากแบบจําลองกับผลการ
เปลี่ยนแปลงของยอดธุรกรรมที่อางองิ และใหธนาคารพาณิชยจัดทํา Backtesting ตอเน่ือง อยางนอย
ทุกไตรมาสโดยอางอิงการเปลี่ยนแปลงโดยสมมติ (Hypothetical change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจริง (Actual change) 

ทั้งน้ี  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจใชผลจากการประเมิน
ความนาเช่ือถือของแบบจําลองดังกลาวขางตน เปนปจจัยในการพิจารณากําหนดใหธนาคารพาณิชย
ดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกํากับดูแลเงินกองทุนโดย
ทางการดวย  

                                                        
10  ธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหใชแบบจําลอง VaR ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานตลาดแลว ยงัคงตอง
ยื่นคําขออนุญาตใชแบบจําลอง VaR สําหรับการคํานวณคาปรับลดความเสี่ยงสาํหรับธุรกรรม Repo-style transaction จากธนาคารแหง
ประเทศไทยกอนการใชจริงดวย 
11  ในการเลือกคูสัญญาที่เปนตัวแทน (Representative counterparty portfolio) นั้น ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาเลือกจากคูสัญญาที่
สามารถสะทอนความออนไหวตอปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (Sensitivity to material risk  factor) และคาสหสัมพันธ (Correlation) ที่
เก่ียวของกับพอรตของธนาคารพาณิชยไดอยางครบถวน 
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5.3  การปรับคาปรบัลดตาง ๆ (Adjustment for different holding 
periods and non daily mark-to-market or remargining) 

คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชปรบัยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกัน
ทางการเงิน รวมถึงการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตโดยการนําไปแทนคาในสูตรการคํานวณตามวิธี 
Comprehensive จะตองเปนคาปรับลดทีส่อดคลองกบัระยะเวลาการถือครองข้ันตํ่าและเงื่อนไขในเรื่อง
ความถ่ีในการประเมินมลูคายุติธรรมหรอืการ Remargin ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับเเตละ
ประเภทของธุรกรรม ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 2  ระยะเวลาถือครองขั้นตํ่าและเง่ือนไขในการนําคาปรับลดไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตสําหรับธุรกรรมประเภทตาง ๆ 

ประเภทธุรกรรม ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า เงื่อนไข 

ธุรกรรม Repo-style transaction 5 วันทําการ Remargin ทุกวัน 

ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน12 10 วันทําการ Remargin ทุกวัน 

การใหกูโดยมีหลักประกันทางการเงิน13 
การคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต  

20 วันทําการ Revalue ทุกวัน 

ทั้งน้ี  หากคาปรบัลดทีธ่นาคารพาณิชยใชมีความไมสอดคลองในเรือ่งระยะเวลา
ถือครองข้ันตํ่า และเงื่อนไขในเรือ่งความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ Remargin ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรับลดดังกลาวตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)  สูตรการปรับระยะเวลาถือครองกรณีธนาคารพาณิชยประมาณ
คาปรับลดเอง 

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการคํานวณระยะเวลาถือครอง 
(TN) ที่แตกตางจากระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า (TM) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหปรบัคา 
ปรับลดใหสอดคลองตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า (HM) ของแตละประเภทธุรกรรม โดยใชสูตรดังน้ี 

HM = HN 

N
T
M

T
 

โดย 
HM  =  คาปรับลดตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า 
HN =  คาปรับลดที่คํานวณจากการใชระยะเวลาถือครอง TN  
TN =  ระยะเวลาถือครองที่ใชในการคํานวณหาคา HN 
TM =  ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าตามประเภทธุรกรรม 

                                                        
12  เชน ธุรกรรมเก่ียวกับสัญญาอนุพันธนอกตลาด   
13  หมายรวมถึงการหักกลบหนี้ในงบดุล  
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(2)  สูตรการปรับความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรอื  
การ Remargin กรณีธนาคารพาณิชยประมาณคาปรับลดเอง 

H = HM

M
T

1)
M

(T+
R

N -
 

โดย   
H = คาปรับลดตามความถ่ีข้ันตํ่าและระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า 
HM = คาปรับลดตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า 
TM = ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าตามประเภทธุรกรรม 

 NR = จํานวนวันทําการระหวางการ Remargin ในครั้งกอนกับครัง้ถัดไป (กรณีธุรกรรม 
Repo-style transaction หรือธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน) หรอืการประเมิน
มูลคายุติธรรมในครั้งกอนกบัครั้งถัดไป (กรณีการใหกูโดยมีหลักประกันทางการเงิน13 
การคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต) หรือความถ่ีในการ Remargin หรือการ
ประเมินมลูคายุติธรรม 

(3)  สูตรการปรับความถ่ีเเละระยะเวลาถือครองกรณีใชคาปรบัลด
มาตรฐานท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ธนาคารพาณิชยที่ใชคาปรับลดมาตรฐานทีก่ําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย (Standard supervisory haircut) น้ัน จะมีระยะเวลาการถือครองเทากับ 
10 วันทําการ โดยที่การลดหรอืเพิม่อัตราการปรบัลด จะข้ึนอยูกับประเภทของธุรกรรมและความถ่ีของ
การ Remargin หรือการประเมินมลูคายุติธรรมโดยมสีูตรการคํานวณ ดังน้ี 

H = H10
10

1)
M

(T+
R

N -
 

โดย   
H = คาปรับลดตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าและความถ่ีข้ันตํ่า 
H10 = คาปรับลดมาตรฐานทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด  
TM = ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าตามประเภทธุรกรรม 

 NR = จํานวนวันทําการระหวางการ Remargin ในครั้งกอนกับครัง้ถัดไป (กรณี ธุรกรรม 
Repo-style transaction หรือ ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน) หรอืการประเมิน
มูลคายุติธรรมในครั้งกอนกบัครั้งถัดไป (กรณีการใหกูโดยหลกัประกันทางการเงิน13 
การคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต) หรือความถ่ีในการ Remargin หรือการ
ประเมินมลูคายุติธรรม 
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5.4  เง่ือนไขในการใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0  

ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตใหธนาคารพาณิชยทีใ่ชวิธี Comprehensive 
สามารถใชคาปรบัลดเทากบัรอยละ 0 ได สําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ที่มีคูสญัญาเปน 
Core market participant และเขาเงื่อนไขตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดในขอ 4.3 (1.1)14 
ยกเวน ธนาคารพาณิชยที่ใชคาปรับลดที่คํานวณจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR) ธนาคารแหง
ประเทศไทยไมอนุญาตใหใชคาปรบัลดเทากบัรอยละ 0 

5.5  กรณีมีความแตกตางของอายุสัญญา (Maturity mismatch)  

กรณียอดสทุธิของหลักประกันทางการเงินมอีายุคงเหลอืนอยกวาอายุคงเหลือ
ของยอดสทุธิของธุรกรรมที่ตองการปรบัลดความเสี่ยง ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 9  

 

                                                        
14  ในกรณีที่ผูกํากับดูแลประเทศอ่ืนกําหนดใหธนาคารพาณิชยของประเทศนั้น สามารถใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0 สําหรับธุรกรรม Repo-
style transaction ในหลักทรัพยรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ธนาคารแหงประเทศไทยอนญุาตใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศนั้น 
สามารถใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0 สําหรับธุรกรรมประเภทเดียวกัน 
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เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีเลือกใชคาปรับลดท่ีคํานวณจาก 
คาความผันผวนของราคาตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน 

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าเชิงปริมาณ (Quantitative criteria)  

1.1  ใหธนาคารพาณิชยคํานวณคาปรับลดโดยใชระดับความเช่ือมั่น (One-tailed 
confidence level) ที่รอยละ 99  

1.2  ระยะเวลาการถือครองข้ันตํ่าและความถ่ีของการประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ 
Remargin ตองสอดคลองกบัประเภทของธุรกรรม ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ในกรณีที่ 
ธนาคารพาณิชยใชระยะเวลาการถือครองที่สั้นกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคาร
พาณิชยปรับคาดังกลาวข้ึน (Scale up) ดวยสูตรการคูณดวยรากทีส่องของเวลาได 

1.3  กรณีสินทรัพยคุณภาพตํ่าและไมมีสภาพคลอง ธนาคารพาณิชยควรพิจารณา 
ปรับเพิ่มระยะเวลาถือครองใหเหมาะสม และควรระมัดระวังกรณีที่ขอมลูในอดีตทําใหการประมาณ
การคาความผันผวนตํ่ากวาความเปนจริง เชน ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนในชวงระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบคงที่ เปนตน ดังน้ัน ธนาคารพาณิชยควรจัดทํา Stress testing เพื่อชวยประมาณคาปรบัลด 
ในกรณีดังกลาวดวย 

1.4  ธนาคารพาณิชยตองใชขอมูลในอดีตยอนหลังไมตํ่ากวา 1 ป ในการคํานวณคาปรับลด 
และในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใชวิธีการถวงนํ้าหนัก (Weighting scheme) หรือวิธีอื่น ระยะเวลาของ
ขอมูลยอนหลงัที่แทจรงิ (Effective observation period) ตองไมตํ่ากวา 1 ป กลาวคือ คาเฉลี่ยถวง
นํ้าหนักของขอมูล (Weighted average time lag) ยอนหลังตองไมตํ่ากวา 6 เดือน 

1.5  ธนาคารพาณิชยตองปรบัขอมลูใหเปนปจจุบันอยางนอยทุก 3 เดือน หรือเมื่อ 
ราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ตองคํานวณคาปรับลดใหมทกุ 3 เดือน  
ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยคํานวณคาปรับลด ในระยะเวลาที ่
สั้นกวา (Shorter observation period) ได หากเห็นวาราคาตลาดมีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ 

1.6  ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชแบบจําลองประเภทตางๆ เชน Historical 
simulation หรือ Monte carlo simulation ในการประมาณคาปรับลดได หากแบบจําลองทีเ่ลอืก 
ใชครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธนาคารพาณิชย 

เอกสารแนบ 5.1  
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2.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria)  

2.1  ธนาคารพาณิชยตองใชขอมูลคาความผันผวน (และระยะเวลาถือครอง)  
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงประจําวันของธนาคารพาณิชย  

2.2  ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการที่เขมงวดเพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติ 
ตามนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งการควบคุม และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบประเมิน
ความเสี่ยง 

2.3  ระบบประเมินความเสี่ยงควรใชรวมกบัเพดานความเสีย่ง (Limit) ที่ธนาคาร
พาณิชยกําหนด 

2.4  ธนาคารพาณิชยควรมีการสอบทานระบบประเมินความเสี่ยงทีเ่ปนอสิระผาน
กระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยเอง อยางนอยปละครั้ง โดยทําการสอบทานใน
ประเด็นตอไปน้ีเปนอยางตํ่า 

2.4.1  การใชคาความเสี่ยงที่ประมาณการในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประจําวันของธนาคารพาณิชย 

2.4.2  การสอบทานการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยง 

2.4.3  ความถูกตองและครบถวนของขอมลูฐานะ 

2.4.4  การสอบทานความสอดคลอง ความเปนปจจุบันของขอมูล ความนาเช่ือถือ
และความเปนอิสระของแหลงขอมลูที่ใชในแบบจําลอง 

2.4.5  ความถูกตองและความเหมาะสมของสมมติุฐาน 
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หลักเกณฑ์การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการหักกลบหนี้ในงบดุล  

ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้วิธีหักกลบหนี้ในงบดุลระหว่างสินทรัพย์ (เงินให้กู้) และ
หนี้สิน (เงินฝาก) ของคู่สัญญารายเดียวกันเพ่ือลดความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ตามวิธีการค านวณการปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในข้อ 2 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในข้อ 1 จึงจะสามารถปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธีหักกลบหนี้ใน 
งบดุลได้  

1.  เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 

1.1  มีข้อสนับสนุนทางกฎหมายที่ท าให้สรุปได้ว่า สัญญาการหักกลบหนี้นั้น 
สามารถบังคับได้ตามกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ไม่ว่ากรณีคู่สัญญาหรือลูกหนี้นั้นจะมีหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือล้มละลาย 

1.2  สามารถระบุได้ทุกเม่ือว่า สินทรัพย์และหนี้สินใดของคู่สัญญาเดียวกันนั้นที่อยู่
ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้ 

1.3  สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากความแตกต่างด้านอายุของสินทรัพย์
และหนี้สินที่จะมาหักกลบกัน (Roll-off risk) ได ้

1.4  มีการติดตามและควบคุมยอดหนี้ดังกล่าวแบบยอดสุทธิ (Netting basis) 

2.  การค่านวณการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธีหักกลบหนี้ในงบดุล
ต้องใช้วิธี Comprehensive ในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

2.1  หาค่าสุทธิระหว่างยอดเงินให้กู้และเงินฝาก โดยใช้วิธีค านวณการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิตตามวิธี Comprehensive ข้อ 5.1 (1) ของเอกสารแนบ 5 โดยถือว่าเงินให้กู้เป็นยอด
ธุรกรรม (Exposure) และเงินฝากเป็นหลักประกัน (Collateral) และใช้ค่าปรับลดเท่ากับ 0 ยกเว้น
กรณีท่ีมีความแตกต่างทางด้านสกุลเงิน  

2.2  ใช้ค่าปรับลดมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามการค านวณ
ค่าปรับลด (Haircut) ในหัวข้อ 5.2.1 ของเอกสารแนบ 5 โดยให้ระยะเวลาการถือครองเท่ากับ 10 วัน 
ท าการ ถ้ามีการประเมินมูลค่ายุติธรรมทุกวัน 

2.3  กรณีธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมทุกวัน ให้ธนาคารพาณิชย์ 
ปรับค่าปรับลดที่ค านวณตามสูตรการปรับความถี่เเละระยะเวลาถือครองกรณีใช้ค่าปรับลดมาตรฐาน 
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในข้อ 5.3 (3) ของเอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 6 
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2.4  กรณีมีความเเตกต่างของอายุสัญญาระหว่างเงินให้กู้และเงินฝาก ให้ธนาคาร
พาณิชย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามหลักเกณฑ์การปรับลดความเสี่ยง
กรณีมีความแตกต่างของอายุสัญญาตามเอกสารแนบ 9  
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต1  

ธนาคารพาณิชยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกัน2 และอนุพันธ
ดานเครดิตได โดยธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าและวิธีการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการ  

1.1  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการท่ัวไป  

(1)  การคํ้าประกันหรือการซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต 
โดยอนุพันธดานเครดิตน้ัน ตองสามารถเรียกรองจากผูคํ้าประกันหรือผูขายขอตกลงรับประกัน 
ความเสี่ยง3 (Protection seller) ไดโดยตรง และตองมกีารระบุถึงสินทรพัยหรือกลุมของสนิทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน เพือ่แสดงถึงขอบเขตของการคํ้าประกันหรือการรบัประกัน
ความเสี่ยงซึ่งไมสามารถโตแยงได 

(2)  สัญญาคํ้าประกันหรอืสญัญาอนุพันธดานเครดิตตองไมมเีงื่อนไขยินยอมให
ผูคํ้าประกัน หรือ Protection seller สามารถยกเลกิสญัญาหรือขอเพิ่มคาคํ้าประกันหรอืคารับประกัน
ความเสี่ยงดานเครดิต อันเน่ืองจากคุณภาพของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงหรือสินทรัพย
อางอิงทีร่บัประกันความเสี่ยงเสื่อมลงเพียงฝายเดียวได4 ยกเวน กรณีที่ผูไดรบัการคํ้าประกันหรือผูซื้อ
ขอตกลงรับประกันความเสี่ยง5 (Protection buyer) ไมจายชําระเงินตามขอตกลงในสญัญาดังกลาว 

(3)  สัญญาคํ้าประกันหรอืสญัญาอนุพันธดานเครดิตตองไมมเีงื่อนไขในสญัญา
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของธนาคารพาณิชย ซึ่งปกปองผูคํ้าประกันหรือ Protection seller 
จากภาระผูกพันที่ตองจายชดเชยความเสียหายภายในเวลาอนัสมควร เมือ่ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี หรือมี
เหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหน้ี (Credit event) 

                                                        
1 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของอนุพันธดานเครดิตตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหธนาคารพาณิชย
ทําธุรกรรม Credit derivatives 
2  ทั้งนี้ รวมถึง (1) กรณีธุรกรรมการประกันการสงออก (Export Credit Insurance) เฉพาะในสวนที่ธนาคารพาณิชยเปนผูรับผลประโยชน
ตามกรมธรรม หรือในสวนทีลู่กหนี ้หรือธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย หรือบริษัทประกันภัยที่ใหบริการประกันการ
สงออก (Insurer) หรือบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) ไดมีการโอนสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมใหธนาคารพาณิชยแลว และ (2) กรณีที่
ธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อโดยไดรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลางมาเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินนั้น  
ใหธนาคารพาณิชยสามารถเทียบเคียงไดกับการใหสนิเชื่อที่มีการค้ําประกันโดยกรมบัญชีกลาง 
3  หรือหมายถึง ผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
4  เงื่อนไขการเรียกรองไดตามสิทธิ ไมไดกําหนดวายอดสทุธิธุรกรรม และการค้ําประกันหรือการซ้ืออนุพันธดานเครดิตจะตองมีอายุสัญญา
เทากัน ซ่ึงโดยทั่วไป อายุสัญญาที่ไดมีการตกลงกอนเเลว ไมควรมีอายุสัญญาที่นอยลงตามการค้ําประกันหรือการซ้ืออนุพันธดานเครดิตที่ทํา
สัญญาในภายหลัง ยกเวนกรณีที่ผูขายการรับประกันความเสี่ยงดานเครดติมีสิทธยิกเลิกสัญญากอนทีส่ัญญาจะครบกําหนด ใหปฏิบัตติาม
หลักเกณฑในเอกสารแนบ 9  
5 หรือหมายถึง ผูโอนความเสี่ยงดานเครดติของสินทรัพยอางอิง  

เอกสารแนบ 7 
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1.2  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการเพ่ิมเติมสําหรับการคํ้าประกัน  

การคํ้าประกันที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชในการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิต
ตองมีลกัษณะดังตอไปน้ี 

(1)  เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี ธนาคารพาณิชยตองมีสทิธิไลเบี้ย 
กับผูคํ้าประกันตามสญัญาและมสีิทธิไดรับการชดเชยจากผูคํ้าประกันโดยยังไมจําเปนตองใชวิธีทางศาล
เพื่อใหไดรบัการชดเชยน้ัน6 ทั้งน้ี ผูคํ้าประกันอาจจายชดเชยแกธนาคารพาณิชยเปนเงินกอนทัง้จํานวน 
หรือมีภาระที่ตองจายชดเชยใหแกธนาคารพาณิชยในอนาคตตามสัญญาคํ้าประกันน้ัน 

(2)  การคํ้าประกันตองมเีอกสารที่อางสิทธิไดจริงตามกฎหมายจากผูคํ้าประกัน 

(3)  การคํ้าประกันควรครอบคลมุการชําระเงินทุกประเภทของลูกหน้ีทีร่ะบุอยู
ในสัญญา   

(4)  กรณีที่มีการคํ้าประกันเพียงบางสวน เชน การคํ้าประกนัเฉพาะสวนเงินตน 
ไมคํ้าประกันดอกเบี้ย และคาใชจายอื่น เปนตน ใหธนาคารพาณิชยจัดยอดธุรกรรมสวนที่ไมไดรบัการ
คํ้าประกันน้ีเปนยอดธุรกรรมสวนที่ไมมหีลกัประกันตามวิธีการสําหรบัขอตกลงรบัประกันความเสี่ยง
แบบเปนสัดสวน (Proportional cover) ตามขอ 5.1 

1.3  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการเพ่ิมเติมสําหรับการใชอนุพันธดาน
เครดิตเพ่ือปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต  

อนุพันธดานเครดิตที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตตอง
มีลักษณะดังตอไปน้ี  

(1)  เปนขอตกลงที่ไมเปนการละเมิดสทิธิตามสัญญาของสินทรัพยอางอิง  

(2)  Protection seller ตองไมมสีิทธิไลเบี้ยกบั Protection buyer สําหรบั
ความเสียหายที่เกิดข้ึน รวมถึง กรณีการทําธุรกรรมในรปูแบบที ่Protection seller นําเงินสดมาวาง
เปนหลักประกันในการประกันความเสี่ยงใหแก Protection buyer จะตองไมมีขอผูกมัดในการเรียกให 
Protection buyer ชําระคืนเงินกอนกําหนด และจะตองมขีอตกลงระหวาง Protection buyer และ 
Protection seller วา Protection buyer จะไมถูกเรียกใหจายคืนเงินที่นํามาวางเปนประกัน อันมี
สาเหตุมาจาก Protection seller ขาดทุนหรือเกิดความเสยีหาย 

(3)  การซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่ง Protection seller 
ไมไดนําเงินสดมาวางเปนหลกัประกันใหแก Protection buyer ธนาคารพาณิชยมีหนาที่ตองพจิารณา
แนวทางในการควบคุมคาสหสมัพันธ (Correlation) ระหวางความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงและผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงไมใหสูงเกินไป  

                                                        
6  ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหการค้ําประกันดังกลาวมีผล 
ในการปรับลดความเสี่ยง แมวาหลักเกณฑของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมกําหนดใหตองดําเนินคดีกับลูกหนี้กอน    
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เชน กําหนดเพดานคาสหสมัพันธ หรอืวิธีการพิจารณาคาสหสัมพันธดังกลาวทีร่องรับการทําธุรกรรมให
เหมาะสม 

(4)  เหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหน้ี (Credit 
event) ซึ่งสงผลให Protection seller ตองชําระเงินในจํานวนที่ตกลงกันใหแก Protection buyer 
อยางนอยตองครอบคลุมเหตุการณ ดังน้ี  

(4.1)  การไมชําระหน้ีตามจํานวนและเวลาที่กําหนดตามขอตกลง (Failure 
to pay) ของสินทรัพยที่ไดรบัการปองกันความเสี่ยงโดยอนุพนัธดานเครดิต (Underlying obligation)  

(4.2)  ลูกหน้ีลมละลาย มีหน้ีสินลนพนตัว ไมสามารถชําระหน้ี ผิดนัด
ชําระหน้ีเมื่อครบกําหนดชําระหน้ี หรือลูกหน้ียอมรับเปนลายลักษณอักษรวาไมสามารถชําระหน้ีได 
เมื่อครบกําหนด รวมทั้งเหตุการณในลกัษณะเดียวกัน (Bankruptcy) และ 

(4.3)  การปรับโครงสรางหน้ีของ Underlying obligation 
(Restructuring) เชน การปรบัลดยอดหน้ีหรือการเลือ่นชําระเงินตน ลดดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียม  
ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียดานเครดิต (การตัดหน้ีสญู การกันเงินสํารองเพิม่ หรือมีผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุน)  

(5)  อนุพันธดานเครดิตตองไมหมดอายุสัญญาลงกอนระยะเวลาผอนผันให
ชําระหน้ีหลังจากหน้ีครบกําหนด (Grace period) และหากอนุพันธดานเครดิตหมดอายุสญัญาลงกอน 
Grace period ใหถือวามีความแตกตางของอายุสญัญาโดยธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลกัเกณฑ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีความแตกตางของอายุสัญญาตามเอกสารแนบ 9  

ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขอตกลงรับประกนัความเสี่ยงดานเครดิตที่กลาวเปน
สัญญามาตรฐาน อายุคงเหลือของสัญญามาตรฐานน้ันตองไมมากกวาอายุคงเหลือของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงอยางมีสาระสําคัญ ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของอายุ
สัญญาของอนุพันธดานเครดิตตามเอกสารแนบ 9  

(6)  สําหรบัอนุพันธดานเครดิตที่มีขอตกลงใหชําระราคาเปนเงินสด (Cash 
settlement) ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการประเมินมูลคาที่ดีเพื่อใชในการประมาณความ
สูญเสียทีจ่ะเกดิข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ และตองมีกําหนดเวลาในการประเมนิมลูคาของ Underlying 
obligation หลังจากที่เกิด Credit event ที่ชัดเจน ในกรณีสินทรพัยที่ใชอางองิ (Reference 
obligation) ที่ระบุในสญัญาอนุพันธดานเครดิตเพือ่วัตถุประสงคในการกําหนดมูลคาของ Cash 
settlement น้ันแตกตางจาก Underlying obligation ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ (9) ในการ
พิจารณาวาอนุพันธดานเครดิตที่มีความแตกตางของประเภทสินทรัพยน้ันสามารถนํามาปรบัลด 
ความเสี่ยงดานเครดิตสําหรบัการคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตไดหรอืไม 

(7)  กรณีที่การสงมอบ Underlying obligation เพื่อการชําระราคาตาม
สัญญาอนุพันธดานเครดิต (Settlement) ตองอาศัยสิทธิในการโอน Underlying obligation ของ 
ผูซื้ออนุพันธดานเครดิต  ตองมีการกําหนดเงื่อนไขในขอตกลงของ Underlying obligation วาการให
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ความยินยอมเพื่อใหมีการสงมอบ Underlying obligation ดังกลาวตองไมถูกยับย้ังโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร 

(8)  ตองมีการระบุถึงผูรับผิดชอบในการตัดสินการเกิด Credit event อยาง
ชัดเจน และการตัดสินดังกลาวตองไมใชความรับผดิชอบของ Protection seller แตเพียงฝายเดียว  
Protection buyer ตองมีสิทธิและสามารถทีจ่ะแจงการเกิด Credit event ไดดวย 

(9)  ในกรณีที่ Underlying obligation เปนสินทรัพยคนละตัวกับสินทรัพย 
ที่ใชเพื่ออางอิงในการชําระราคาโดยใชเงินสด (Reference obligation) หรือสินทรัพยที่ใชกําหนด 
การเกิด Credit event ตามสัญญาอนุพันธดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยที่เปน Protection buyer 
สามารถนําอนุพันธดานเครดิตดังกลาวมาปรับลดความเสี่ยงสําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตไดก็ตอเมื่อ  

(9.1) Reference obligation หรือสินทรัพยที่ใชกําหนดการเกิด Credit 
event ตองมีลําดับในการรบัชําระคืนหน้ีเทาเทียมกบัหรือตํ่ากวา Underlying obligation และ 

(9.2) Underlying obligation และ Reference obligation หรือ
สินทรพัยทีใ่ชกําหนดการเกิด Credit event ตองมผีูออกหรอืมลีูกหน้ีเปนบคุคลเดียวกนั และมเีงื่อนไข
ที่สามารถบังคับตามกฎหมายไดวาหากสินทรัพยรายใดรายหน่ึงไมสามารถชําระหน้ีคืนได ก็จะถือวา
สินทรัพยอีกรายหน่ึงไมสามารถชําระหน้ีคืนไดเชนเดียวกัน (Cross-default หรือ Cross-
acceleration) และ 

(9.3) ในกรณีของ Physical settlement ตองมกีารระบุในสญัญาอนุพันธ
ดานเครดิตให Underlying obligation เปนสินทรพัยหรือภาระหน่ึงทีส่ามารถใชในการสงมอบได 

(10)  ตองไมเปนการทําธุรกรรมในลักษณะที่มกีารซือ้ขายสทิธิที่จะซือ้ขาย 
Credit spread ซึ่งมีการตกลงอัตรากันไวลวงหนา (Credit spread product) หรือธุรกรรมอื่นทีม่ี
ลักษณะเดียวกัน 

(11)  ตองไมเปนขอตกลงรับประกันความเสี่ยงทีซ่ื้อจากสํานักงานใหญ สาขา 
หรือสํานักงานผูแทน ซึง่มสีถานะเปนนิติบุคคลเดียวกันกับ Protection buyer เวนแตกรณีที่มีเงินสด
มาวางไวเปนประกันกบัสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย หรือบญัชีของสาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศทีส่าขาอื่น ๆ ของธนาคารพาณิชยน้ัน หรือทีธ่นาคารพาณิชยอื่น โดยใหสทิธิสาขา
ธนาคารพาณิชยตางประเทศในการจัดการบัญชี และหักกลบหน้ีระหวางกันได ทั้งน้ี ใหธนาคาร
พาณิชยสามารถใชขอตกลงรบัประกันความเสี่ยงดังกลาวปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตไดเทากับ
จํานวนเงินที่นํามาวางไวเปนประกันเทาน้ัน 

ทั้งน้ี หากขอตกลงรับประกันความเสี่ยงตามสัญญาอนุพันธดานเครดิตไมได
กําหนดใหการปรับโครงสรางหน้ีของ Underlying obligation เปน Credit event แตเปนไปตาม
เงื่อนไขขออื่นทีร่ะบุในขอ (1) – (11) ขางตนอยางครบถวน ธนาคารพาณิชยที่เปน Protection buyer 
สามารถนําอนุพันธดานเครดิตดังกลาวมาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต สําหรบัการคํานวณสินทรัพย
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เสีย่งไดบางสวน โดยในกรณีที่มลูคาของอนุพันธดานเครดิตนอยกวาหรือเทากบัมูลคาของ Underlying 
obligation ใหถือวาสวนที่มีการประกันความเสี่ยงเทากับรอยละ 60 ของมูลคาขอตกลงรับประกัน
ความเสี่ยงตามสญัญาอนุพันธดานเครดิต สวนในกรณีที่มลูคาของอนุพันธดานเครดิตมากกวามลูคาของ 
Underlying obligation ใหถือเปนสวนทีม่ีการรับประกันความเสี่ยงไดไมเกินรอยละ 60 ของมลูคา 
Underlying obligation7 

2.  ประเภทของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller สําหรับอนุพันธ 
ดานเครดิต  

2.1  รัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรฐั รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงตํ่ากวาลูกหน้ี 

2.2  ธุรกิจเอกชนรวมถึงบริษัทแม บริษัทยอย และบริษัทรวมของลกูหน้ีที่ตกลง
รับประกันความเสี่ยง ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวาลูกหน้ี 

3.  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกัน  

ใหธนาคารพาณิชยแบงยอดสทุธิของธุรกรรมออกเปน 2 สวนโดยสวนที่ไดรับ 
การคํ้าประกันใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกัน และสวนที่เหลือใหถือวาเปนสวนที่ไมไดรบั 
การคํ้าประกันและใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี 

4.  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยอนุพันธดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทีเ่ปน Protection buyer  
ของสัญญาอนุพันธดานเครดิตที่จัดอยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร ตามประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด สามารถนําอนุพันธดานเครดิตดังกลาว มาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดได  

4.1  ประเภทอนุพันธดานเครดิตท่ีนํามาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถนําอนุพันธดาน
เครดิตประเภทตอไปน้ี มาใชเพื่อปรบัลดความเสีย่งดานเครดิตได 

(1) Credit default swaps (CDS)  

(2) Credit linked notes (CLN) 

(3) First to default products    

(4) Proportionate CDS และ Proportionate CLN  

                                                        
7  ตัวเลขรอยละ 60 นี้เปนเพียงตัวเลขเบ้ืองตน  ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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(5) Total rate of return swaps ยกเวน กรณีธนาคารพาณิชยซื้อ Total 
rate of return swaps และบันทึกเงินที่ไดรบัสทุธิจากการทํา Swaps เปนรายไดสทุธิ โดยไมมีการ
บันทึกการเสือ่มคาของสนิทรัพยที่ไดรบัการปองกันความเสี่ยง (ไมวาจะบนัทกึเปนการลดลงของมลูคา
ยุติธรรม (Fair-value) หรือ การกันเงินสํารองเพิม่) จะไมสามารถนํา Total rate of return swaps 
ดังกลาวมาปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตได 

 4.2  วิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต  

(1)  Credit default swaps (CDS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ CDS  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขาย Credit default swaps แทนนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสีย่ง  

(2)  Credit linked notes (CLN) : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย CLN 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยง โดยถือวาสินทรัพยน้ันมเีงินสดเปนหลักประกันเทากับเงินสดที่ไดรบัมา 
จากการกูยืมหรือออกตราสารผานการออก CLN 

(3)  First to default products : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ First to 
default swaps หรือเปนผูขาย First to default CLN 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ First to default swaps  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขายอนุพันธดานเครดิตแทนนํ้าหนักความเสี่ยง
ของสนิทรพัยรายที่มีมลูคาสนิทรัพยเสี่ยงตํ่าที่สดุในกลุมสนิทรัพยอางองิได   

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย First to default CLN 

ใหธนาคารพาณิชยซึ่งไดรับเงินสดมาเปนประกันเต็มจํานวนแลวต้ังแตวัน
แรกของสัญญาจากการกูยืมหรือออกตราสาร กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรพัยรายทีม่ีมลูคา
สินทรพัยเสี่ยงตํ่าทีสุ่ดน้ันเสมอืนมีเงินสดเปนหลกัประกัน 

ทั้งน้ี การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับสินทรัพยที่ตองการ
ปองกันความเสี่ยงรายอื่นในกลุมสินทรัพยอางอิงของ First to default products น้ัน ใหใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงน้ัน ๆ เชนเดิม 
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(4)  Proportionate CDS และ Proportionate CLN : ธนาคารพาณิชย
เปนผูซื้อธุรกรรม Proportionate CDS หรือผูขาย Proportionate CLN 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ Proportionate CDS 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยง โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงแทน
นํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงแตละรายในกลุมตามอัตราสวนการ
ประกันที่กําหนดในขอตกลงรบัประกันความเสี่ยง 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย Proportionate CLN 

ใหธนาคารพาณิชยปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรพัยแตละราย
ในกลุมตามอัตราสวนการประกันที่กําหนดในขอตกลงรบัประกันความเสี่ยง โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยง
เสมอืนเปนธุรกรรมที่มเีงินสดเปนหลักประกัน เฉพาะในสวนที่ไดรับเงินสดมาวางเปนประกันจากการ
กูยืมหรือออกตราสาร   

(5)  Total rate of return swaps (TRORS) : ธนาคารพาณิชยเปน 
ผูซื้อ TRORS  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขาย TRORS แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของ
สินทรพัยที่ตองการปองกันความเสี่ยง 

 4.3  การหักกลบความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิงระหวางอนุพันธดาน
เครดิต 

การหกักลบระหวางสัญญาอนุพันธดานเครดิตดวยกัน ใหหักกลบเฉพาะ
สัญญาอนุพันธดานเครดิตประเภทเดียวกันทีม่ีลกัษณะและคุณสมบัติเหมือนกันทกุประการ แตเปน
ฐานะตรงกันขามกัน อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยยังคงตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
คูสัญญา (Counterparty credit risk) ของทั้ง 2 รายการ (ถามี)  

5.  การโอนความเสี่ยงไมเต็มท้ังจํานวน  

 5.1  ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงแบบเปนสัดสวน (Proportional cover) 

ในกรณีมูลคาตามขอตกลงรบัประกันความเสี่ยงนอยกวามูลคายอดธุรกรรม 
และสวนที่ไดรับการประกันความเสี่ยงและสวนที่ไมไดรบัการประกันความเสี่ยงน้ันมีลําดับการไดรับ
ชําระหน้ีเทากัน (Same seniority) กลาวคือธนาคารพาณิชย และผูคํ้าประกันหรือ Protection 
seller มีการแบงการรับความเสียหายตามสัดสวน  (Pro-rata basis) มูลคาขอตกลงรับประกัน 
ความเสี่ยงที่นํามาใชปรบัลดความเสี่ยงไดก็จะลดลงแบบเปนสัดสวนดวย กลาวคือ สวนที่ไดรับการ
ประกันความเสี่ยงจะใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller น้ัน สวนที่เหลือ
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ใหถือวาเปนสวนที่ไมไดรับการประกันความเสี่ยงและใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีตามเดิม  
ทั้งน้ี รวมถึงกรณีที่ขอตกลงรบัประกันความเสีย่งดานเครดิตมีการกําหนดจาํนวนเงินทีผู่คํ้าประกัน หรอื 
Protection seller รับจะชดเชยเปนจํานวนเงินทีแ่นนอนไวในสญัญา (Binary payout) ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวจะถือเปนการประกันความเสีย่งไดเพียงจํานวนเงนิทีจ่ะไดรบัชดเชยความเสียหายตามที่กําหนด
ไวในขอตกลงเทาน้ัน 

5.2  ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมกีารกําหนดระดับความเสียหาย
ขั้นตํ่า (Materiality threshold) 

กรณีที่ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีการกําหนดระดับความ
เสียหายข้ันตํ่า ซึ่ง Protection seller จะไมชดเชยความเสยีหายจนกวาความเสียหายจะถึงระดับ 
ความเสียหายข้ันตํ่าที่กําหนดไวในสัญญา ใหถือวาธนาคารพาณิชยที่เปน Protection buyer เปนผูรับ
ผลขาดทุนในสวนแรก (First loss position) น้ี และตองนํามูลคาดังกลาวไปคํานวณสินทรพัยเสี่ยงโดย
ใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 (100/8.5%) หรือเทากบัรอยละ 1176.5 

สําหรับสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงสวนที่เหลือ ธนาคารพาณิชยที่
ไดรับการคํ้าประกันหรือ Protection buyer จะตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของสินทรัพยดังกลาวโดย
ใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรพัยที่
ตองการปองกันความเสี่ยง และสําหรับการซือ้ขอตกลงรบัประกันความเสี่ยงที่ Protection buyer 
ไดรับเงินสดมาวางเปนหลกัประกันเต็มจํานวนต้ังแตวันแรกของขอตกลง ใหคํานวณนํ้าหนักความเสี่ยง 
เสมอืนวามีเงินสดเปนหลักประกัน 

5.3  ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงสาํหรับสินทรัพยท่ีมีการแบงเปนสวน ๆ  
โดยแตละสวนมีความเสี่ยงในระดับท่ีแตกตางกัน (Tranched cover) 

เมื่อธนาคารพาณิชยไดถายโอนความเสี่ยงดานเครดิตบางสวนใหแกผูคํ้า
ประกัน หรือ Protection seller โดยที่ความเสี่ยงดานเครดิตบางสวนยังคงอยูทีธ่นาคารพาณิชย  
ซึ่งสวนทีโ่อนไปและสวนที่ยังเหลอือยูมลีําดับการไดรับชําระหน้ีตางกัน (Different seniority) เชน 
ธนาคารพาณิชยอาจไดรับการประกันความเสี่ยงสําหรับสวนที่ไดรับชําระหน้ีในลําดับตน (Senior 
tranche เชน Second loss portion) หรือสําหรบัสวนที่ไดรับชําระหน้ีในลําดับสุดทาย (Junior 
tranche เชน First loss portion) ใหถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยการอนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกิจแปลงสินทรัพยเปนหลักทรพัย8 

6.  ความแตกตางของสกุลเงิน (Currency mismatch) 

กรณีที่การคํ้าประกันหรือขอตกลงรับประกันความเสี่ยงและยอดธุรกรรมอยูในสกลุ
เงินตางกัน ใหธนาคารพาณิชยปรับลดมลูคาสวนที่ไดรบัการประกันความเสี่ยงลงดวยคาปรบัลด ดังน้ี 

                                                        
8  ทั้งนี้  ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรม Tranched cover เปนการทั่วไป หากธนาคารพาณิชยใด
ประสงคจะทําธุรกรรมดังกลาว ใหขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี  
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 GA  = G x (1 – Hfx)  

 โดย 
 GA = มูลคาสวนที่ไดรบัการประกันความเสี่ยงหลังการปรับลดคา Hfx แลว 

 G  = จํานวนเงินตามขอตกลงรับประกันความเสี่ยง 

 Hfx = คาปรับลดสําหรบัความแตกตางดานสกุลเงินของขอตกลงรับประกัน 
ความเสี่ยงและยอดสุทธิของธุรกรรม 

ทั้งน้ี คาปรบัลดสําหรับอัตราแลกเปลี่ยน (Hfx) ที่ใชจะตองอยูภายใตเงื่อนไข
ระยะเวลาการถือครอง 10 วันทําการและมกีารประเมินมลูคายุติธรรมทกุวัน กรณีที่ธนาคารพาณิชย 
เลือกใชคาปรับลดมาตรฐานทีก่ําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ใหใชคา Hfx ที่รอยละ 8 ซึ่งหาก 
จํานวนวันทําการระหวางการประเมินมลูคายุติธรรมครั้งกอนและครั้งถัดไปไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรับลดดังกลาว โดยใชสูตรการคํานวณ
เชนเดียวกับการปรับคาปรับลดสําหรับหลักประกันทางการเงิน ตามสูตรการปรบัความถ่ีในการ
ประเมินมลูคายุติธรรมหรือการ Remargin ในขอ 5.3 ของเอกสารแนบ 5 

7.  ความแตกตางของอายสุัญญา (Maturity mismatch)  

กรณีการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตมีอายุคงเหลือนอยกวาอายุคงเหลือ 
ของยอดสทุธิของธุรกรรมที่ตองการปรบัลดความเสี่ยง ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 9  

8. การคํ้าประกันจากภาครัฐบาลและการคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee 

กรณีลกูหน้ีมกีารคํ้าประกันโดยรฐับาลหรือธนาคารกลางโดยที่การคํ้าประกนัดังกลาว
อยูในสกลุเงินของประเทศน้ันและธนาคารพาณิชยมีแหลงเงนิทุนในสกลุเงินเดียวกันรองรับธุรกรรม
ดังกลาว ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ไดสําหรับสวนที่มีการคํ้าประกัน   

ทั้งน้ี ลูกหน้ีอาจไดรับการคํ้าประกันโดยทางออมจากรัฐบาลในลักษณะเปนการ 
คํ้าประกันตอจากบคุคลอื่น (Counter-guarantee) ซึ่งการคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee 
ดังกลาวอาจถือเสมือนหน่ึงเปนการคํ้าประกันโดยรัฐบาลได หากเปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 

8.1  การคํ้าประกนัแบบ Counter-guarantee จากรฐับาลตองครอบคลมุความ 
เสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีในทุกสถานการณ เชน กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี และกรณีลูกหน้ี
ลมละลาย เปนตน 

8.2  ทั้งการคํ้าประกันโดยตรง (Original guarantee) และการคํ้าประกัน 
แบบ Counter-guarantee ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการทีเ่กี่ยวกับการ 
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คํ้าประกันตามที่กําหนดขางตน ยกเวนในสวนของการคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee น้ันไมตอง
ระบุชัดเจนวา สามารถเรียกรองจากผูคํ้าประกันไดโดยตรง 

8.3  ธนาคารพาณิชยตองแสดงใหธนาคารแหงประเทศไทยเห็นไดวาการคํ้าประกัน 
แบบ Counter-guarantee น้ันมีประสทิธิผลเทียบเทากับการคํ้าประกันโดยตรงจากรัฐบาล กลาวคือ 
มีเอกสารหรอืสญัญาที่แสดงใหเห็นวาการคํ้าประกันมผีลเทียบเทาการคํ้าประกันโดยตรงจากรัฐบาล 
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แบบประเมินความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ในการปฏบิัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดส่าหรับ 
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการค่านวณเงินกองทุน (Self-Assessment of Compliance – SAC-CRM) 

ชื่อธนาคารพาณิชย์ 
ชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่        ลงนาม 

ชื่อและต่าแหน่งผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อได้               โทรศัพท์ 
วันที่ท่าการประเมิน 
 
 
ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ

การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

1. ธนาคารพาณิชยต์้องสามารถปฏิบตัิไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
ขั้นต่่าด้านกฎหมาย ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยกา่หนด คือ 
1) เอกสารหรือสญัญาที่เกีย่วข้องกับการปรับลด 

ความเสีย่งด้านเครดิตประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) 
หลักประกันทางการเงิน 2) การหกักลบหนี้ในงบดุล 
และ 3) การค้่าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต  ซึ่งมี
ผลผูกพันกับผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย และสามารถใช้บังคับ
ได้ตามกฎหมายโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น 

2) ต้องมีกระบวนการและระบบในการพิจารณาถึง
เงื่อนไขด้านกฎหมาย การติดตามทบทวนว่าเอกสาร

       

เอกสารแนบ 8 
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ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ
การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

หรือสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง  

2. ธนาคารพาณิชยต์้องมีกระบวนการในการควบคุม 

ความเสีย่งอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน่าวิธีการปรับลด 

ความเสีย่งด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 
ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งท่ีเกิดจากการกระจุกตัว
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 

       

3. ธนาคารพาณิชยต์้องปฏิบัตติามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูใน
เรื่องการปรับลดความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย 
การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับการดา่รงเงินกองทุนส่าหรับ
ธนาคารพาณิชย ์

       

4. ธนาคารพาณิชยต์้องมีการพิจารณาอายุสัญญาและอายุ
คงเหลือของการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติที่จะน่ามาใช้
เมื่อเทียบกับภาระหนี้ ซึ่ง กรณีที่มคีวามแตกต่างของอายุ
สัญญา (Maturity mismatch) ให้ธนาคารพาณิชย์ปรับ
ลดความเสีย่งด้านเครดิตไดเ้ฉพาะกรณีที่ CRM มีอายุตาม
สัญญา (Original maturity) ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และมีอายุ
คงเหลือ (Residual maturity) มากกว่า 3 เดือนข้ึนไป 
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ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ
การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

5. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าสา่หรับการน่าหลักประกันทาง 
การเงินมาปรบัลดความเสี่ยงด้านเครดิต (ส่าหรับวิธี 
Simple และวิธี Comprehensive) 
5.1 หลักประกันท่ีรับมาเป็นประกนัหรือท่ีไดร้ับโอนมาเป็น
ประกันน้ัน ธนาคารพาณิชย์ต้องมสีิทธิที่จะขายหรือ
ด่าเนินการตามกฎหมายได้ในเวลาอันควรเมื่อลูกหนี้ผิดนดั
ช่าระหนี้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว (Insolvency) หรือล้มละลาย 
(Bankruptcy) และ ธนาคารพาณิชย์จะต้องด่าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีส่าคัญทุกข้ันตอนเพ่ือใหส้ามารถด่าเนินการตาม
กฎหมายกับหลักประกันนั้น ๆ ได้ เช่น การลงทะเบียนกับ
นายทะเบียน 

     
 
 

  

 5.2 ธนาคารพาณิชยต์้องมีวิธีในการประเมินและ
ตรวจสอบว่า หลักประกันต้องไมม่คีวามสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหนี้อย่างมี
นัยส่าคญั เช่น ไม่นับหลักทรัพย์ทีอ่อกโดยลูกหนีเ้องหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้มาเป็นหลักประกัน เพราะถือว่าไม่
สามารถป้องกันความเสีย่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

       

 5.3 ธนาคารพาณิชยต์้องก่าหนดกระบวนการและระเบยีบ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อ
ลูกหนี้ผดินัดช่าระหนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธนาคารพาณิชย์ 
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันได้ทันที 
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ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ
การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

 5.4 กรณีที่ฝากหลักประกันไว้ท่ีผูด้แูลและเก็บรักษา
หลักทรัพย์ (Custodian) ธนาคารพาณิชยต์้องมั่นใจว่า
ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักประกันมกีระบวนการทีร่ัดกุมใน
การแยกหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของบุคคลอื่นที่ฝาก
ไว้ออกจากสินทรัพย์ของตนเอง 

       

 5.5 ธนาคารพาณิชย์ต้องด่ารงเงินกองทุนส่าหรับธุรกรรมที่
มีหลักประกันท้ังสองขา เช่น ธุรกรรมขายโดยมีสญัญาว่า
จะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสญัญาว่าจะขายคืน และธุรกรรมยืม/
ให้ยืมหลักทรัพย์ (Repo-style transaction) เช่นเดียวกัน
กับการวางหลักประกันส่าหรับธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด
และการให้กูย้ืมอื่น ๆ 

       

 5.6 กรณีทีธ่นาคารพาณิชย์ท่าหน้าที่เป็นตัวแทนหรือ
นายหน้า (Agent) ในการท่าธุรกรรม Repo-style 
transaction ให้กับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์และมบีุคคล
อื่นเป็นคู่สัญญา โดยธนาคารพาณชิย์ เป็นผู้ค้่าประกันว่า
บุคคลอื่นที่เป็นคูส่ัญญากับลูกค้าจะไมผ่ิดนดัช่าระหนี้ ซึ่ง 
ธนาคารพาณิชยจ์ะมีความเสี่ยงเสมือนธนาคารพาณิชย์ 
เป็นคู่สญัญากับลูกค้าเอง ให้ธนาคารพาณิชยค์่านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดติสา่หรับธรุกรรมดังกล่าวด้วย 

       

6.* เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าสา่หรับธนาคารพาณิชย์ท่ีใช้วิธี 
Simple 
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ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ
การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

1) ลูกหนี้ต้องน่าหลักประกันทางการเงินมาวางเป็นประกัน
อย่างน้อยตลอดอายุของภาระหนี้ กล่าวคือ ต้องไม่มีความ
เเตกต่างของอายุสัญญา (Maturity mismatch) ตาม
ความหมายที่ระบุในเอกสารแนบ 9 
2) ต้องมีการประเมินมลูค่ายุติธรรมของหลักประกันทาง
การเงินอย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยให้ธนาคารพาณิชย์
ปฏิบัติตามแนวนโยบายว่าด้วยการประเมินมลูค่า
หลักประกันและอสังหารมิทรัพย์รอการขายที่ไดม้าจาก
การช่าระหนี้ของสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 

7.* กรณีทีธ่นาคารพาณิชย์จะประมาณค่าปรับลดเอง (Own 
estimates for haircuts) ภายใต้วิธี Comprehensive 
โดยใช้วิธีประมาณค่าปรับลดจากค่าความผันผวนของราคา
ตลาดและอตัราแลกเปลี่ยน ธนาคารพาณิชยต์้องสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่า่เชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเกณฑม์าตรฐานขั้นต่่าเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดดังนี ้
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเชิงปริมาณ (Quantitative 
criteria)  
1) ค่านวณค่าปรับลดโดยใช้ระดับความเช่ือมั่น (One-

tailed confidence level) ที่ร้อยละ 99  
2) ระยะเวลาการถือครองขั้นต่่าและความถี่ของการ
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ประเมินมูลค่ายุติธรรมหรือการ Remargin ต้อง
สอดคล้องกับประเภทของธุรกรรม ตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก่าหนด ในกรณทีีธ่นาคารพาณิชย ์
ใช้ระยะเวลาการถือครองที่สั้นกว่าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่าหนด ให้ธนาคารพาณิชย์ปรับคา่
ดังกล่าวขึ้น (Scale up) ด้วยสูตรการคูณด้วยรากที่
สองของเวลาได ้

3) กรณสีินทรัพย์คณุภาพต่่าและไมม่สีภาพคล่อง 
ธนาคารพาณิชยค์วรพิจารณาปรับเพิ่มระยะเวลา 
ถือครองให้เหมาะสม และควรระมัดระวังกรณีที่ข้อมลู
ในอดีตท่าให้การประมาณการคา่ความผันผวนต่่ากว่า
ความเป็นจริง เช่น ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ดังนั้น ธนาคาร
พาณิชยค์วรจดัท่า Stress testing เพื่อช่วยประมาณ
ค่าปรับลดในกรณีดังกล่าวด้วย 

4) ธนาคารพาณิชยต์้องใช้ข้อมูลในอดีตย้อนหลังไมต่่่า
กว่า 1 ปี ในการค่านวณค่าปรับลด และในกรณีที่ 
ธนาคารพาณิชยใ์ช้วิธีการถ่วงน้่าหนัก (Weighting 
scheme) หรือวิธีอ่ืน ระยะเวลาของข้อมูลย้อนหลังท่ี
แท้จริง (Effective observation period) ต้องไม่ต่่า
กว่า 1 ปี กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้่าหนักของข้อมูล 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

(Weighted average time lag) ย้อนหลังต้องไมต่่่า
กว่า 6 เดือน 

5) ธนาคารพาณิชยต์้องปรับข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือเมื่อราคาตลาดม ี
การเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส่าคญั กล่าวคือ  
ต้องค่านวณค่าปรับลดใหม่ทุก 3 เดือน ท้ังนี้  
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก่าหนดใหธ้นาคาร
พาณิชยค์่านวณค่าปรับลด ในระยะเวลาทีส่ั้นกว่า 
(Shorter observation period) ได้ หากเห็นวา่ 
ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างมนีัยส่าคญั 

6) สามารถเลือกใช้แบบจ่าลองประเภทต่าง ๆ เช่น 
Historical simulation หรือ Monte carlo 
simulation ในการประมาณค่าปรับลดได้ หาก
แบบจ่าลองที่เลือกใช้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ 
ธนาคารพาณิชย ์ 

เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) 
1) ธนาคารพาณิชยต์้องใช้ข้อมูลค่าความผันผวน (และ

ระยะเวลาถือครอง) ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประจ่าวันของธนาคารพาณิชย ์

2) ธนาคารพาณิชยต์้องมีกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อให้
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก่าหนดไว้ 
รวมทั้งการควบคุม และขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยง 

3) ระบบประเมินความเสี่ยงควรใช้ร่วมกับเพดาน 
ความเสีย่ง (Limit) ทีธ่นาคารพาณิชยก์่าหนด 

4) ธนาคารพาณิชยค์วรมีการสอบทานระบบประเมิน
ความเสีย่งท่ีเป็นอิสระผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ภายในของธนาคารพาณิชยเ์อง อย่างน้อยปีละครั้ง 
โดยท่าการสอบทานในประเด็นต่อไปนี้เป็นอย่างต่่า 
4.1)  การใช้ค่าความเสี่ยงท่ีประมาณการใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงประจ่าวันของ 

ธนาคารพาณิชย ์

4.2)  การสอบทานการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส่าคัญ
ในกระบวนการประเมินความเสี่ยง 

4.3)  ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลฐานะ 
4.4)  การสอบทานความสอดคล้อง ความเป็นปัจจุบัน

ของข้อมูลความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระ
ของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในแบบจ่าลอง 

4.5)  ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมุติฐาน 
8.* กรณีทีธ่นาคารพาณิชย์ใช้วิธีประมาณค่า Haircut โดยใช้

แบบจ่าลอง Value at Risk (VaR) ภายใต้วิธี 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

Comprehensive ส่าหรับธุรกรรม Repo-style 
transaction ธนาคารพาณิชยต์้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่่า ดังต่อไปนี1้ 
1) เกณฑ์เชิงคณุภาพและเกณฑ์เชิงปริมาณ ใหธ้นาคาร

พาณิชยป์ฏิบัตติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด
และการด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรบัความเสีย่ง 
ด้านตลาดของสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ค่านวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ตามวิธีแบบจ่าลอง ยกเว้น ระยะเวลาการถือครอง  
ซึ่งก่าหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ใช้ระยะเวลาถือครอง
เท่ากับ 5 วันท่าการส่าหรับธรุกรรม Repo-style 
transaction และให้พิจารณาปรบัระยะเวลาถือครอง
ใหเ้หมาะสมกับสภาพคล่องของแต่ละหลักทรัพยด์้วย 

2) การประเมินความน่าเชื่อถือของแบบจ่าลอง VaR  
จากผลการจัดท่า Backtesting  
- ธนาคารพาณิชย์จัดท่า Backtesting โดยใช้ข้อมูล
ล่าสดุย้อนหลัง 1 ปี (หรือ 250 วันท่าการ) ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แบบจ่าลอง VaR ในการประเมินเงินกองทุนรองรับความเส่ียงด้านตลาดแล้วสามารถใช้วิธีแบบจา่ลอง VaR นี้เพื่อค่านวณความผันผวนในราคาของยอดหนี้ของธุรกรรมและ
หลักประกันได้ สว่นธนาคารพาณิชย์ทีย่งัไม่ได้รับอนุญาตต้องยื่นค่าขออนุญาตใช้แบบจ่าลอง VaR ส่าหรับการค่านวณดังกล่าวก่อน 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

คู่สัญญาที่เป็นตัวแทน (Representative 
counterparty portfolio)2  
- ธนาคารพาณิชย์เปรียบเทียบค่า VaR ที่ประมาณได้
จากแบบจ่าลองกับผลการเปลีย่นแปลงของยอด
ธุรกรรมที่อ้างอิง  
- ธนาคารพาณิชย์จัดท่า Backtesting ต่อเนื่อง  
อย่างน้อยทุกไตรมาสโดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงโดย
สมมติ (Hypothetical change) หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจริง (Actual change) 

9. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่ากรณีที่ธนาคารพาณิชยใ์ช้วิธีหักกลบ
หนี้ในงบดุลระหว่างสินทรัพย์ (เงินให้กู้) และหนี้สิน (เงิน
ฝาก) ของคู่สัญญารายเดียวกัน เพือ่ลดความเสี่ยงดา้น
เครดติ มีดังนี ้
1) มีข้อสนับสนุนทางกฎหมายที่ท่าให้สรุปได้ว่า สัญญา

การหักกลบหนี้นั้นสามารถบังคับได้ตามกฎหมายใน
ประเทศนั้น ๆ ไม่ว่ากรณีคูส่ัญญาหรือลูกหนี้นั้นจะมี
หนี้สินล้นพ้นตัวหรือลม้ละลาย 

       

                                                           
2  ในการเลือกคู่สัญญาที่เป็นตัวแทน (Representative counterparty portfolio) นั้น ใหธ้นาคารพาณิชย์พิจารณาเลือกจากคู่สัญญาที่สามารถสะท้อนความออ่นไหวต่อปัจจัยเส่ียงที่มีนัยสา่คัญ (Sensitivity to 
material risk  factor) และค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ที่เกี่ยวข้องกบัพอร์ตของธนาคารพาณิชย์ได้อย่างครบถ้วน 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

2) สามารถระบไุด้ทุกเมื่อว่า สินทรัพย์และหนีส้ินใดของ
คู่สัญญาเดยีวกันนั้นท่ีอยู่ภายใตส้ญัญาหักกลบหนี ้

3) สามารถติดตามและควบคมุความเสี่ยงจากความ
แตกต่างด้านอายุของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีจะมา 
หักกลบกัน (Roll-off risk) ได ้

4) มีการตดิตามและควบคุมยอดหนี้ดงักล่าวแบบยอด
สุทธิ (Netting basis) 

10. เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่าด้านปฏิบัตกิารทั่วไป กรณีธนาคาร
พาณิชย ์ใช้วิธีค้่าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิตปรับลด
ความเสีย่ง มีดังนี ้
1) ต้องสามารถเรียกร้องจากผู้ค้่าประกันหรือผู้ขาย

ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง3 (Protection seller) 
ได้โดยตรง และต้องมีการระบุถึงสนิทรัพย์หรือกลุม่
ของสินทรัพย์ทีต่้องการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อแสดงถึงขอบเขตของการค้่าประกันหรือ
การรับประกันความเสี่ยงซึ่งไม่สามารถโต้แย้งได ้

2) สัญญาค้่าประกันหรือสัญญาอนุพันธ์ด้านเครดิตต้องไม่
มีเง่ือนไขยินยอมใหผู้้ค้่าประกัน หรือ Protection 
seller สามารถยกเลิกสัญญาหรือขอเพิ่มค่าค้่าประกัน

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
3 หรือหมายถึง ผู้รับโอนความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิง  
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หรือคา่รับประกันความเสีย่งด้านเครดิต อันเนื่องจาก
คุณภาพของสินทรัพย์ที่ต้องการปอ้งกันความเสี่ยง
หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่รับประกันความเสี่ยงเสื่อมลง
เพียงฝ่ายเดียวได้4 ยกเว้น กรณีที่ผูไ้ด้รับการค้่า
ประกันหรือผู้ซื้อข้อตกลงรับประกันความเสีย่ง5 
(Protection buyer) ไม่จา่ยช่าระเงินตามข้อตกลงใน
สญัญาดังกล่าว 

3) สัญญาค้่าประกันหรือสัญญาอนุพันธ์ด้านเครดิตต้องไม่
มีเง่ือนไขในสัญญาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรง
ของธนาคารพาณิชย ์ซึ่งปกป้องผูค้้่าประกันหรือ 
Protection seller จากภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชดเชย
ความเสยีหายภายในเวลาอันสมควร เมื่อลูกหนีผ้ิดนดั
ช่าระหนี้ หรือมเีหตุการณ์ที่ก่าหนดขึ้นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการช่าระหนี้ (Credit event) 

 
 
 
 
 
 
 

11. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าด้านปฏิบัตกิารเพิ่มเติมส่าหรับการ
ค้่าประกัน 
1) เมื่อเกิดการผดินัดช่าระหนี้ของลูกหนี้ ธนาคาร

       

                                                           
4  เง่ือนไขการเรียกร้องได้ตามสิทธิ ไม่ได้ก่าหนดวา่ยอดสุทธิธุรกรรม และการค่้าประกันหรือการซ้ืออนุพันธ์ด้านเครดิตจะต้องมีอายุสัญญาเท่ากัน ซ่ึงโดยทั่วไป อายุสัญญาที่ได้มีการตกลงก่อนเเล้ว ไมค่วรมีอายุ
สัญญาที่น้อยลงตามการค่้าประกันหรือการซ้ืออนุพันธ์ด้านเครดิตที่ท่าสัญญาในภายหลัง ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายการรับประกันความเส่ียงด้านเครดิตมีสิทธิยกเลิกสญัญาก่อนที่สัญญาจะครบก่าหนด ให้ปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ 9 
5 หรือหมายถึง ผู้โอนความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์อ้างอิง  
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พาณิชยต์้องมีสิทธิไล่เบี้ยกับผูค้้่าประกันตามสญัญา
และมสีิทธิไดร้ับการชดเชยจากผู้ค้า่ประกันโดยยังไม่
จ่าเป็นต้องใช้วิธีทางศาลเพื่อให้ไดร้ับการชดเชยนั้น6  
ทั้งนี้ ผู้ค้่าประกันอาจจ่ายชดเชยแก่ธนาคารพาณิชย์ 
เป็นเงินก้อนทั้งจ่านวน หรือมีภาระที่ต้องจ่ายชดเชย
ให้แกธ่นาคารพาณิชย์ ในอนาคตตามสัญญาค้่า
ประกันน้ัน 

2) การค้่าประกันต้องมีเอกสารที่อ้างสิทธิได้จริงตาม
กฎหมายจากผู้ค้่าประกัน 

3) การค้่าประกันควรครอบคลมุการช่าระเงินทุกประเภท
ของลูกหนี้ท่ีระบุอยู่ในสญัญา   

4) กรณีที่มีการค้่าประกันเพียงบางสว่น เช่น การค้่า
ประกันเฉพาะส่วนเงินต้น ไม่ค้่าประกันดอกเบีย้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ใหธ้นาคารพาณิชยจ์ดัยอดธุรกรรมส่วน
ที่ไม่ได้รับการค้่าประกันนี้เป็นยอดธุรกรรมส่วนท่ีไม่มี
หลักประกันตามวิธีการส่าหรับข้อตกลงรับประกัน
ความเสีย่งแบบเป็นสดัส่วน (Proportional cover) 
 

                                                           
6  ในกรณีที่ผู้ค่้าประกันเป็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้การค่้าประกันดังกล่าวมีผลในการปรับลดความเสี่ยง แม้วา่หลักเกณฑ์ของบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมกา่หนดให้ต้องดา่เนินคดีกับลูกหนี้กอ่น    
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12. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าด้านปฏิบัตกิารเพิ่มเตมิส่าหรับการ
ใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตเพื่อปรับลดความเสีย่งด้านเครดิต 
1) อนุพันธด์้านเครดติที่น่ามาใช้ปรับลดความเสีย่งด้าน

เครดติต้องเป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิตาม
สัญญาของสินทรัพย์อ้างองิ 

2) Protection seller ต้องไม่มสีิทธิไล่เบี้ยกับ 
Protection buyer ส่าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
รวมถึง กรณีการท่าธุรกรรมในรูปแบบท่ี Protection 
seller น่าเงินสดมาวางเป็นหลักประกันในการประกัน
ความเสีย่งให้แก ่Protection buyer จะต้องไม่มีข้อ
ผูกมัดในการเรยีกให้ Protection buyer ช่าระคืนเงิน
ก่อนก่าหนด และจะต้องมีข้อตกลงระหว่าง 
Protection buyer และ Protection seller ว่า 
Protection buyer จะไม่ถูกเรียกให้จ่ายคืนเงินที่
น่ามาวางเป็นประกัน อันมีสาเหตมุาจาก Protection 
seller ขาดทุนหรือเกิดความเสยีหาย 

3) การซื้อข้อตกลงรับประกันความเสีย่งด้านเครดิต ซึ่ง 
Protection seller ไมไ่ด้น่าเงินสดมาวางเป็น
หลักประกันให้แก่ Protection buyer คณะกรรมการ
ธนาคารมีหน้าทีต่้องพิจารณาแนวทางในการควบคุม
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างความเสี่ยง 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

ด้านเครดิตของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสีย่ง
และผู้ขายข้อตกลงรบัประกันความเสี่ยงไม่ให้สูง
เกินไป เช่น ก่าหนดเพดานค่าสหสมัพันธ์ หรือวิธีการ
พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ดังกล่าวท่ีรองรับการท่า
ธุรกรรมให้เหมาะสม 

4) เหตุการณ์ที่ก่าหนดขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการ
ช่าระหนี้ (Credit event) ซึ่งส่งผลให้ Protection 
seller ต้องช่าระเงินในจ่านวนท่ีตกลงกันให้แก่ 
Protection buyer อย่างน้อยต้องครอบคลุม
เหตุการณ์ ดังนี ้
4.1) การไม่ช่าระหนีต้ามจา่นวนและเวลาที่ก่าหนด

ตามข้อตกลง (Failure to pay) ของสินทรัพย์ที่
ได้รับการป้องกันความเสี่ยงโดยอนุพันธ ์
ด้านเครดิต (Underlying obligation)  

4.2) ลูกหนี้ล้มละลาย มีหนีส้ินล้นพ้นตัว ไม่สามารถ
ช่าระหนี้ ผิดนดัช่าระหนี้เมื่อครบกา่หนดช่าระ
หนี้ หรือลูกหนี้ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ไม่สามารถช่าระหนีไ้ด้เมื่อครบก่าหนด รวมทั้ง
เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน (Bankruptcy)  

4.3) การปรับโครงสร้างหนี้ของ Underlying 
obligation (Restructuring) เช่น การปรับลด
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

ยอดหนี้หรือการเลื่อนช่าระเงินต้น  ลดดอกเบี้ย
หรือค่าธรรมเนียม ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสยี
ด้านเครดิต (การตัดหนีสู้ญ การกนัเงินส่ารอง
เพิ่ม หรือมผีลกระทบต่องบก่าไรขาดทุน)  

5) อนุพันธ์ด้านเครดติต้องไม่หมดอายุสัญญาลงก่อน
ระยะเวลาผ่อนผันให้ช่าระหนี้หลังจากหนี้ครบก่าหนด 
(Grace period) และหากอนพุันธ์ด้านเครดิต
หมดอายสุัญญาลงก่อน Grace period ให้ถือว่ามี
ความแตกต่างของอายุสญัญาโดยธนาคารพาณิชยต์้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับลดความเสีย่งด้าน
เครดติกรณีมีความแตกต่างของอายุสัญญา 

6) ส่าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตที่มีข้อตกลงให้ช่าระราคา
เป็นเงินสด (Cash settlement) ธนาคารพาณิชยต์้อง
มีกระบวนการประเมินมลูค่าที่ดเีพือ่ใช้ในการ
ประมาณความสูญเสยีที่จะเกดิขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
และต้องมีก่าหนดเวลาในการประเมินมูลค่าของ 
Underlying obligation หลังจากท่ีเกิด Credit 
event ที่ชัดเจน ในกรณีสินทรัพยท์ี่ใช้อ้างอิง 
(Reference obligation) ที่ระบุในสัญญาอนุพันธ์
ด้านเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่าหนดมลูค่าของ 
Cash settlement นั้นแตกต่างจาก Underlying 
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obligation ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ (9) ในการ
พิจารณาว่าอนุพันธ์ดา้นเครดิตที่มคีวามแตกต่างของ
ประเภทสินทรัพย์นั้นสามารถน่ามาปรับลดความเสี่ยง
ดา้นเครดิตส่าหรบัการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยง 
ด้านเครดิตได้หรือไม ่

7) กรณีที่การส่งมอบ Underlying obligation เพื่อการ
ช่าระราคาตามสัญญาอนุพันธ์ด้านเครดติ 
(Settlement) ต้องอาศัยสิทธิในการโอน 
Underlying obligation ของผู้ซื้ออนุพันธ์ด้านเครดติ  
ต้องมีการก่าหนดเงื่อนไขในข้อตกลงของ Underlying 
obligation ว่าการให้ความยินยอมเพื่อให้มีการ 
ส่งมอบ Underlying obligation ดังกล่าวต้องไม่ถูก
ยับยั้งโดยไม่มเีหตผุลอันสมควร 

8) ต้องมีการระบุถึงผู้รับผิดชอบในการตัดสินการเกิด 
Credit event อย่างชัดเจน และการตัดสินดังกลา่ว
ต้องไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Protection seller  
แต่เพียงฝ่ายเดียว  Protection buyer ต้องมีสิทธิ
และสามารถท่ีจะแจ้งการเกดิ Credit event ได้ด้วย 

9) ในกรณีที่ Underlying obligation เป็นสินทรัพย ์
คนละตัวกับสินทรัพย์ที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการช่าระราคา
โดยใช้เงินสด (Reference obligation) หรือ



 
 

*ตอบเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธีตามที่ระบุในข้อน้ัน ๆ    
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ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ
การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 

  

ผ่า
น 

ผ่า
นเ

ป็น
ส่ว

นใ
หญ

 ่
ไม

่ผ่า
นเ

ป็น
ส่ว

นใ
หญ

 ่
ไม

่ผ่า
น 

 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

สินทรัพย์ที่ใช้ก่าหนดการเกิด Credit event ตาม
สัญญาอนุพันธ์ด้านเครดิต ใหธ้นาคารพาณิชย์ที่เป็น 
Protection buyer สามารถน่าอนุพันธ์ด้านเครดิต
ดังกล่าวมาปรับลดความเสี่ยงสา่หรับการค่านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดติได้ก็ต่อเมื่อ  
9.1) Reference obligation หรือสินทรัพย์ท่ีใช้
ก่าหนดการเกิด Credit event ต้องมีล่าดับในการรับ
ช่าระคืนหนี้เท่าเทยีมกับหรือต่่ากวา่ Underlying 
obligation  
9.2) Underlying obligation และ Reference 
obligation หรือสินทรัพย์ท่ีใช้ก่าหนดการเกดิ Credit 
event  ต้องมีผู้ออกหรือมีลูกหนีเ้ป็นบุคคลเดียวกัน 
และมเีงือ่นไขท่ีสามารถบังคับตามกฎหมายได้ว่าหาก
สินทรัพย์รายใดรายหนึ่งไมส่ามารถช่าระหนี้คืนได้  
ก็จะถือว่าสินทรัพย์อีกรายหนึ่งไมส่ามารถช่าระหนี้คืน
ได้เช่นเดียวกัน (Cross-default หรือ Cross-
acceleration)  
9.3) ในกรณีของ Physical settlement ต้องมีการ
ระบุในสัญญาอนุพันธ์ด้านเครดิตให้ Underlying 
obligation เป็นสินทรัพย์หรือภาระหนึ่งที่สามารถใช้
ในการส่งมอบได้ 



 
 

*ตอบเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธีตามที่ระบุในข้อน้ัน ๆ    
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ล่าดับ เกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่่า ระดับของ
การผ่าน
เกณฑ ์

รายละเอียดที่แสดงว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปฏิบัติ 
ได้ตามเกณฑ์ 

เอกสารต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อ้างอิง 

10) ต้องไม่เป็นการท่าธุรกรรมในลักษณะที่มีการซื้อขาย
สิทธิที่จะซื้อขาย Credit spread ซึ่งมีการตกลงอัตรา
กันไว้ล่วงหน้า (Credit spread product) หรือ
ธุรกรรมอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

11) ต้องไม่เป็นข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงท่ีซื้อจาก
ส่านักงานใหญ่ สาขา หรือส่านักงานผู้แทน ซึ่งมี
สถานะเป็นนติิบุคคลเดยีวกันกับ Protection buyer 
เว้นแต่กรณีที่มีเงินสดมาวางไว้เปน็ประกันกับสาขา 
ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศในประเทศไทย หรือ
บัญชีของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีสาขา 
อื่น ๆ ของธนาคารพาณิชย ์นั้น หรือท่ีธนาคาร
พาณิชย์อ่ืน โดยใหส้ิทธิสาขาธนาคารพาณิชย์ 
ต่างประเทศในการจัดการบัญชี และหักกลบหนี้
ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ ใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถใช้
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงดังกล่าวปรับลด 
ความเสีย่งด้านเครดิตไดเ้ท่ากับจ่านวนเงินท่ีน่ามา 
วางไว้เป็นประกันเท่านั้น 
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีความแตกตางของอายุสัญญา  

ในการคํานวณสินทรพัยเสี่ยงหากอายุคงเหลือของการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิต 
(Credit risk mitigation: CRM) วิธีตาง ๆ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต ซึง่ไดแกหลกัประกัน
ทางการเงิน การหักกลบหน้ีในงบดุล รวมทัง้การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต นอยกวาอายุ
คงเหลือของยอดสทุธิของธุรกรรม ใหถือวามีความแตกตางของอายุสญัญา (Maturity mismatch) 

1.  คําจํากัดความของอายุสัญญา  

1.1  อายุคงเหลือของยอดสทุธิของธุรกรรม หมายความวา ระยะเวลาที่นานที่สุด
กอนที่คูสญัญาจะชําระหน้ีทั้งหมดครบตามสัญญา ซึ่งรวมระยะเวลาผอนผันใหชําระหน้ีหลังจากหน้ี 
ครบกําหนด (Grace period)  

1.2  อายุคงเหลือของ CRM หมายความวา ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ CRM มีผลใน 
การปองกันความเสี่ยง 

-  กรณีผูขาย CRM มีสิทธิทีจ่ะยกเลิกสญัญา (Call) กอนทีส่ญัญาจะครบ
กําหนด ใหถือวาอายุของ CRM เทากบัระยะเวลาคงเหลือจนถึงวันแรกทีผู่ขาย CRM มีสิทธิ Call  

-  กรณีผูซือ้ CRM มีสิทธิ Call กอนทีส่ัญญาจะครบกําหนด แตขอตกลงในวัน
ทําสัญญามลีักษณะจงูใจใหผูซือ้ CRM ใชสิทธิดังกลาวกอนสญัญาครบกําหนด เชน ตนทุน CRM สูงข้ึน
ตามระยะเวลา แมวาคุณภาพของลูกหน้ียังคงเดิมหรือดีข้ึน เปนตน ใหถือวาอายุของ CRM เทากับ
ระยะเวลาคงเหลอืจนถึงวันแรกทีผู่ซื้อ CRM มีสิทธิ Call  

2.  การคํานวณมูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีความแตกตางของ 
อายุสัญญา 

2.1  สําหรับธุรกรรมทีม่ี CRM ปองกันความเสี่ยงที่มีความแตกตางของอายุสัญญา 
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใช CRM ปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตกอนการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงไดเฉพาะกรณีที่ CRM มีอายุตามสญัญา (Original maturity) ต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
และมีอายุคงเหลือ (Residual maturity) มากกวา 3 เดือนข้ึนไป  

 

 

 

 

เอกสารแนบ 9  
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2.2  ใหธนาคารพาณิชยปรับมูลคาของ CRM เพื่อคํานึงถึงผลกระทบจากการม ี
ความแตกตางของอายุสญัญา ดังน้ี 

0.25T

0.25t
P

a
P

-
-

  

โดย  
Pa =  มูลคาของ CRM หลงัการปรบัความแตกตางของอายุสัญญา 

 P  =  มูลคาของ CRM หลงัการปรับดวยคาปรบัลดอื่น ๆ  

 t  =  คาที่ตํ่ากวาระหวางคา T และอายุคงเหลือของ CRM (ป) 

 T  =  คาที่ตํ่ากวาระหวาง 5 ป และอายุคงเหลือของยอดสทุธิของธุรกรรม (ป) 
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 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Simplified Standardised Approach (วิธี SSA) 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่เลือกใช้วิธี SSA ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 
ด้านเครดิต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ 

I.   วิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SSA   

1.  สินทรัพย์ในงบดุล 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยค านวณหายอดสุทธิของสินทรัพย์โดยหักยอด
สินทรัพย์แต่ละรายการด้วย Specific provision ของสินทรัพย์นั้น แล้วน ายอดสุทธิของสินทรัพย์ 
ไปค านวณหาสินทรัพย์เสี่ยง โดยคูณกับน้ าหนักความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ II 

2.  รายการนอกงบดุลประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์  

ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยค านวณหายอดสุทธิของรายการนอกงบดุล โดย 
หักรายการนอกงบดุลแต่ละรายการด้วย Specific provision ของรายการนอกงบดุลนั้น แล้วจึงน า
ยอดสุทธิของรายการนอกงบดุลไปคูณด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ตาม
เอกสารแนบ 2 เพ่ือค านวณหามูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลสุทธิ แล้วน ามูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
ในงบดุลสุทธิของรายการนอกงบดุลนั้นไปคูณกับน้ าหนักความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ II เพ่ือค านวณหาสินทรัพย์เสี่ยง  

3.  รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ์ 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์  

4.  ฐานะที่เกี่ยวข้องกับการช าระราคาและการส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้น (Unsettled 
transaction)  

ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามหลักเกณฑ์ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับการผิดนัดช าระราคาและการส่งมอบและธุรกรรม  
Non-delivery versus payment (Non-DvP) ส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

เอกสารแนบ 10 
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ในกรณีที่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับวิธี SSA (Credit risk mitigation: 
CRM) ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยสามารถปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตตามวิธีการที่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยก าหนดในข้อ III  

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยมีสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศทุกประเภท ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบันในวันที่รายงานตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 

II.   การก าหนดน  าหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์1 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจัดประเภทสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลและใช้
น้ าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยจ าแนกเป็น 2 กรณ ีได้แก่ 1. กรณี
สินทรัพย์และรายการนอกงบดุลที่ไม่ด้อยคุณภาพ และ 2. กรณีลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 

1.  กรณีสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลที่ไม่ด้อยคุณภาพ จ าแนกเป็น 9 ประเภท 
ได้แก่ 

1.1  ลูกหนี ภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  

1.1.1  ลูกหนี้รัฐบาลไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (รวมทั้งกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) ทีอ่ยู่ในรูปสกุลเงินบาท ส าหรับยอดสินทรัพย์และรายการ
นอกงบดุลในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยมีอยู่ในสกุลเงินบาท ก าหนด
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0           

1.1.2  ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของต่างประเทศท่ีอยู่ในรูปสกุลเงิน 
ของประเทศนั้น ส าหรับยอดสินทรัพยแ์ละรายการนอกงบดุลในส่วนที่ไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนของ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยที่มีอยู่ในรูปสกุลเงินนั้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 

         ในกรณียอดสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลของรัฐบาลในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปที่เป็นสกุลเงินยูโร ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยเทียบเคียงแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเงิน 
ยูโรกับสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลสกุลเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงตาม 
Local currency rating ที่ต่ าสุดก่อน  

1.1.3  ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและต่างประเทศท่ีอยู่ในรูป
สกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ส าหรับยอดสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลในส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุนที่
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยมีอยู่ในสกุลเงินนั้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตามคะแนน Country risk 

                                                        
1  หมายถึง สินทรัพย์และรายการนอกงบดุล 
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classification ที่รัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ ได้รับจาก OECD2 และใช้น้ าหนัก 
ความเสี่ยง ดังนี้ 

คะแนน Country risk 
classification ของ OECD 

0 – 1 2 3 4 - 6 7 ไม่มีคะแนน Country 
risk classification 

น  าหนักความเสี่ยง 
(ร้อยละ) 

0 20 50 100 150 100 

 

ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลกับแหล่งเงินทุน
ตามข้อ 1.1.1 – 1.1.3 ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้ยอดสินทรัพย์หลังหัก Specific provision 
โดยในกรณีท่ีเป็นรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ์นอกตลาด ให้ใช้มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
หลังหัก Specific provision และกรณีที่เป็นรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์ ให้ใช้มูลค่า
รายการนอกงบดุลหลังหัก Specific provision และคูณค่าแปลงสภาพตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับรายการนอกงบดุลนั้น 

1.1.4  ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและต่างประเทศท่ีอยู่ในรูป 
สกุลเงินตราต่างประเทศ ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตามคะแนน Country risk classification ที่รัฐบาล 
และธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ ได้รับจาก OECD และให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงตามข้อ 1.1.3 

1.1.5  ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการช าระเงินระหว่างประเทศ (Bank for International 
Settlements) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลาง 
สหภาพยุโรป (European Central Bank) สหภาพยุโรป (European Community) European 
Financial Stability Facility (EFSF) และ European Stability Mechanism (ESM) ก าหนด
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 

1.2  ลูกหนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

1.2.1  ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ4 
(Non-central government public sector entities : PSEs) ในประเทศไทย ก าหนดน้ าหนัก 
ความเสี่ยงตามประเภทของ PSEs ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1)  ลูกหนี้ PSEs ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน  

หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
ตามท่ีระบุในข้อ 1.4 โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

                                                        
2  คะแนน Country risk classification ของ OECD หมายความว่า คะแนนที่เป็นเอกฉันท์ของ Export credit agencies (ECAs) หลายแห่งที่
ร่วมกันประเมินตาม Arrangement on guidelines for officially supported export credits และเปิดเผยทาง Website ของ OECD  
3  หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ได้แก ่(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (2) เทศบาล  
(3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
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(1.1)  ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน4  

(1.2)  ลูกหนี้ PSEs ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน4 

ทั้งนี้ ลูกหนี้ PSEs ทีไ่มเ่ป็นสถาบันการเงินที่มีอายุตาม
สัญญาไม่เกิน 3 เดือน จะไม่ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงที่ต่ าลงเหมือนลูกหนี้สถาบันการเงินที่ระบุในข้อ 
1.4.3 แต่ให้ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตามข้อ 1.4.2 

(2)  ลูกหนี้ PSEs ทีใ่ช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นธุรกิจที่จัดตั้งโดยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ ากัด4  ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามท่ีระบุในข้อ 1.6 

1.2.2  ลูกหนี้ PSEs ในต่างประเทศ  

ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยก าหนดประเภท PSEs ตามผู้ก ากับดูแล
ของประเทศท่ี PSEs นั้นตั้งอยู่ และใช้น้ าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ
ลูกหนี้ PSEs ประเภทนั้น ๆ5 

1.3  ลูกหนี ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  

1.3.1  ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral 
development banks : MDBs) ดังต่อไปนี้6 ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 

-  The World Bank Group comprised of the International 
Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International Finance 
Corporation (IFC) and International Development Association (IDA) 

-  The Asian Development Bank (ADB) 
-  The Africa Development bank (AfDB) 
-  The European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) 
 
 

                                                        
4  ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.1 หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพิ่มเติมต่อไป 
5  ผู้ก ากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู่ อาจก าหนดให้ลูกหนี้ PSEs นั้น เป็นลูกหนี้ PSEs ที่ใช้น้ าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหนีภ้าครัฐบาล 
หรือลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือลกูหนี้ธรุกิจเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้ก ากับดแูลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู่ ก าหนดให้ลูกหนี้ PSEs เป็นลูกหนี้ 
PSEs ที่ใช้น้ าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้น้ าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง 
6  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดรายชื่อลูกหนี้ MDBs ที่จะได้รับน้ าหนกัความเส่ียงเท่ากับร้อยละ 0 เพิ่มเติมจากรายชื่อตามที่ระบุในข้อ 
1.3.1 หาก BCBS มีการก าหนดรายชื่อ MDBs เพิ่มเติม 
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-  The Inter-American Development Bank (IADB) 
-  The European Investment Bank (EIB) 
-  The European Investment Fund (EIF) 
-  The Nordic Investment Bank (NIB) 
-  The Caribbean Development Bank (CDB) 
-  The Islamic Development Bank (IDB) 
-  The Council of Europe Development Bank (CEDB) 
-  The International Finance Facility for Immunization (IFFIm) 
-  The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
-  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

1.3.2  ลูกหนี้ MDBs นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1.3.1 ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง 
ร้อยละ 100 

1.4  ลูกหนี สถาบันการเงิน  

1.4.1  ลูกหนี้สถาบันการเงิน หมายความว่า สถาบันการเงินไทยภายใต้การ
ก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์7 และสถาบันการเงินของต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล
ต่างประเทศ  

1.4.2  ลูกหนี้สถาบันการเงินก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตามคะเเนน Country 
risk classification ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศที่สถาบันการเงินนั้นจดทะเบียน
จัดตั้ง โดยใช้น้ าหนักความเสี่ยง ดังนี้ 

คะแนน Country risk 
classification ของ OECD 

0 - 1 2 3 4 - 6 7 ไม่มีคะแนน Country 
risk classification 

น  าหนักความเสี่ยง 
(ร้อยละ) 

20 50 100 100 150 100 

1.4.3  ลูกหนี้สถาบันการเงิน ที่อยู่ในรูปสกุลเงินของประเทศนั้น และมีอายุตาม
สัญญา (Original maturity) ไม่เกิน 3 เดือน8 ส าหรับยอดสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลในส่วนที่ไม่เกิน
กว่าแหล่งเงินทุนทีธ่นาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยมีอยู่ในสกุลเงินนั้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 20 
โดยไม่ค านึงถึง Country risk classification ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศนั้น 
ส าหรับส่วนที่เกินกว่าแหล่งเงินทุน ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจากคะแนน Country risk 
classification ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศที่สถาบันการเงินนั้นจดทะเบียนจัดต้ังอยู่ 
และใช้น้ าหนักความเสี่ยงตามข้อ 1.4.2 

                                                        
7  หมายความวา่ บริษัทบริหารสินทรัพยต์ามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 
8  หมายรวมถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากในบญัชี Nostro เงินให้กู้ยืมประเภทช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 (Call loan) และเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) แต่ไม่นับรวมลูกหนี้ที่มกีาร Roll over  
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         ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลกับแหล่ง 
เงินทุน ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยใช้หลักการเดียวกันกับในข้อ 1.1 

1.5  ลูกหนี บริษัทหลักทรัพย์ 

ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ เหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงินตามที่ก าหนดในข้อ 1.4 

1.6  ลูกหนี ธุรกิจเอกชน 

1.6.1  ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลเอกชน ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ ากัด หรือตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล9ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
กู้ยืมเพ่ือใช้ในธุรกิจ และลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี้รายย่อยตามที่ระบุในข้อ 
1.7.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลูกหนี้ที่จัดเป็นลูกหนี้ตามข้อ 1.1 – 1.5 และข้อ 1.7 แล้ว  

1.6.2  ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สินทรัพย์และรายการนอกงบดุลตามข้อ 1.1 – 1.6 ที่ได้รับ
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 และมีการกันเงินส ารองไว้แล้ว ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้
น้ าหนักความเสี่ยงที่ลดลงได้ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ 

(1)  หากสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลดังกล่าวมี Specific provision ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 

(2)  หากสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลดังกล่าวมี Specific provision ตั้งแต ่
ร้อยละ 20 ขึ้นไป แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง 
ร้อยละ 100 

(3)  หากสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลดังกล่าวมี Specific provision ตั้งแต ่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลตามข้อ 1.1 – 1.6 ที่ได้รับ
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 หากมี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 

1.7  ลูกหนี รายย่อย  

1.7.1 ลูกหนี้รายย่อยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ ก าหนดน้ าหนัก 
ความเสี่ยงร้อยละ 75 

                                                        
9  กลุ่มบุคคล หมายความวา่ การที่บุคคลธรรมดามากกว่า 1 คนกู้ร่วมกัน 
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(1)  Orientation criterion เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ บุคคลธรรมดา  
กลุ่มบุคคล หรือธุรกิจขนาดเล็ก 

       ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยก าหนดเกณฑ์ภายในที่
เหมาะสมในการพิจารณาธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่อและ 
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย  

(2)  Product criterion เป็นการให้สินเชื่อในรูปแบบของวงเงินหมุน 
เวียน (Revolving credit) หรือวงเงินสินเชื่อ (Line of credit) ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต วงเงินเบิกเกิน
บัญชี (O/D) สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ หรือภาระผูกพัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือ
ตราสารทุนของบริษัททั้งท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(3)  Granularity criterion มีการกระจายตัวของสินเชื่อในพอร์ตสินเชื่อ 
รายย่อยในระดับที่จะลดความเสี่ยงได้ โดยวงเงินรวมสินเชื่อและการก่อภาระผูกพันที่ให้แก่ลูกหนี้ 
รายย่อยแต่ละรายและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง10  ต้องมีไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดรวมวงเงินทั้งสิ้นของเงินให้
สินเชื่อรายย่อยและการก่อภาระผูกพันที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งรวมสินเชื่อเพื่อ 
ที่อยู่อาศัยที่เข้าหลักเกณฑ์ลูกหนี รายย่อยตามประกาศประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
ข้อ 5.2.3 (1.3) ด้วย แต่ไม่รวมวงเงินที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยที่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ 

(4)  Low value of individual exposure วงเงินรวมสินเชื่อและการก่อ
ภาระผูกพันที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยแต่ละรายและผู้เกี่ยวข้องต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ในการค านวณวงเงินทั้งสิ้นที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยแต่ละรายและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยนับรวมรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์ทุกประเภทที่
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยให้แก่ลูกหนี้รายย่อย โดยใช้มูลค่าก่อนคูณค่าแปลงสภาพ ส าหรับลูกหนี้ 
รายย่อยประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยนับรวมมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ 
ของสัญญาอนุพันธ์นอกตลาดด้วย 

 อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีลูกหนี้รายย่อยรายใดรายหนึ่งมีวงเงินหลายประเภท 
และเม่ือนับวงเงินรวมของลูกหนี้รายย่อยทุกวงเงินแล้วเกินกว่า 50 ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยยังคงจัดยอดหนี้บัตรเครดิตของลูกหนี้ดังกล่าวไว้ในประเภท
ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 75 ได้ ส าหรับยอดหนี้ที่เหลือ ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อ
รายย่อยแยกยอดหนี้ตามประเภทของวงเงินและก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 ทั้งนี้ หาก
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยไม่สามารถแยกยอดหนี้บัตรเครดิตออกจากยอดหนี้อ่ืน ๆ ได้ ให้ก าหนด
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 ส าหรับยอดหนี้ทั้งจ านวน  

                                                        
10  ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยอา้งอิงค านิยามของผู้ที่เกีย่วขอ้ง ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตธิุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช้ความระมัดระวังด้วยความรอบคอบในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวขอ้งแล้ว 
แต่ไม่สามารถทราบได้ จึงท าให้ไม่ได้นับรวมผู้ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งครบถ้วน ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยมิได้กระท าความผิด 
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1.7.2  ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้
ในธุรกิจที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดของลูกหนี้รายย่อยตามที่ระบุในข้อ 1.7.1 ก าหนด
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 

1.7.3  ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ใน
ธุรกิจ และลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดของลูกหนี้รายย่อยตามที่ระบุใน
ข้อ 1.7.1 ให้จัดเป็นลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามข้อ 1.6 

1.8  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  

ก าหนดน  าหนักความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ
สินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  

1.9  สินทรัพย์อ่ืน  

1.9.1  ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0  

(1)  เงินสดที่เป็นเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 

(2)  ยอดเหลื่อมบัญชีระหว่างส านักงานของธนาคารพาณิชย์นั้น  

(3)  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

(4)  สินทรัพย์ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ (Mark- 
to-market) 

(5)  รายการสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้หักออกจาก
เงินกองทุนแล้ว เช่น ค่าความนิยม สินทรัพย์ประเภทเงินได้รอตัดบัญชี เป็นต้น 

1.9.2  ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 20  

(1)  รายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บซึ่งเป็นรายการย่อยในรายการ 
เงินสดของงบดุล ได้แก่ ตราสารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามท่ีอยู่ในระหว่างเรียกเก็บ และตราสารซึ่ง
จะต้องเรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหว่างธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บได้ภายในวันท าการถัดไป  
เช่น ดราฟต์ และเช็คธนาคารที่ยังไม่ได้น าไปหักบัญชีแต่ได้เครดิตบัญชีให้ลูกค้าแล้ว และเช็ครอส่งคืน 

(2)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ หรือหน่วยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนค้างรับ 
เฉพาะจ านวนเงินที่กระทรวงการคลังท าสัญญาให้ความคุ้มครองหรือตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยง เช่น 
กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง 
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1.9.3  ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100  

(1)  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1.1) บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน11 ในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 (1.2) บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรายย่อยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัท
นั้น โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 

 ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยน าผลรวมของเงินลงทุน12 ใน 
ตราสารทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 113 และ 
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 214ของบริษัทในข้อ (1.2) มาเปรียบเทียบกับร้อยละ 10  
ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ (Net common equity tier 1)15  โดยให้ธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรายย่อยน าผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net 
common equity tier 1 ไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงตามสัดส่วนของประเภทเงินลงทุน (Pro-rata 
basis)16 โดยในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในบัญชีเพ่ือการ
ธนาคารนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้น้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100  และส าหรับ 
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนของบริษัทนั้นในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ให้ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อยใช้น้ าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพย์ ทั้งนี ้ในส่วนทีเ่ป็นเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือ
การค้านั้น ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
ของสถาบันการเงิน 

(1.3) บริษัทที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบนัการเงิน หรือที่ได้มา
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังนี้  

(1.3.1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ใน 
การด าเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เช่น บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

                                                        
11  ให้อ้างอิงค าจ ากัดความธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารก ากับแบบ
รวมกลุ่ม 
12  ให้หมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคารและบญัชีเพื่อการค้า  
13  ส าหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรอืบรษิัทหลักทรัพย์สามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้ และธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายยอ่ยไปลงทุนเท่านั้น 
14  ส าหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรอืบรษิัทหลักทรัพย์สามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ และธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายยอ่ยไปลงทุนเท่านั้น 
15  Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ยที่ไดห้ักรายการ 
ต่าง ๆ แล้วตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบียนในประเทศ    
16  อา้งอิงตัวอยา่งการค านวณตามเอกสารแนบเรื่อง ตัวอยา่งวิธีการหักเงินลงทนุออกจากเงินกองทุน ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในประเทศ    
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บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทติ้งแอนอินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส  
เป็นต้น 

(1.3.2) บริษัทที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
การช าระหนี้ การบังคับช าระหนี้ หรือการประกันให้สินเชื่อ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

(1.3.3) บริษัทที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 

(2)  หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยอาจ
ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตาม ประเภท สัดส่วนและจ านวนของสินทรัพย์ที่กองทุนของหน่วยลงทุนนั้น
ลงทุนจริง (Look-through) ได้ โดยธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องสามารถค านวณมูลค่าสุทธิของ
สินทรัพย์ดังกล่าวในแต่ละวันได้ 

(3) เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือ
รายย่อยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(4)  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ประจ าอ่ืนๆ และทรัพย์สินรอการขาย 

(5)  สินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงไว้เป็นอย่างอ่ืน  

1.9.4  ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละของ 250 

(1) เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นของบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น (ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ท า
ธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้) โดยมีวิธีการค านวณ
ดังนี้  

ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยน าผลรวมของเงินลงทุน12ในตราสารทุน
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ (Net common equity tier 1)15 โดยให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือ 
รายย่อยน าผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity 
tier 1 ไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงตามสัดส่วนของประเภทเงินลงทุนในแต่ละบริษัท (Pro-rata basis)16 
โดยในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยใช้น้ าหนัก 
ความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 250 และ ในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือการค้านั้น ให้ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความ
เสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน   
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ทั้งนี้ หากน้ าหนักความเสี่ยงตามประกาศดังกล่าวข้างต้นต่ ากว่าร้อยละ 250 ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือ
รายย่อยใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 250 แทน 

1.9.5  ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละของ 100 หารด้วยร้อยละ 8.5 
(100/8.5%) หรือเท่ากับร้อยละ 1176.5  

(1)  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2.  กรณีลูกหนี ด้อยคุณภาพ  

กรณีธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยจัดชั้นสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลประเภท  
1.1 – 1.8 ข้างต้นเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยใช้น้ าหนักความเสี่ยง 
ร้อยละ 150 ยกเว้นสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ข้อ 5.2.3 
(1.1) และ ข้อ 5.2.3 (1.2) ทีถู่กจัดชั้นเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้
น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100  

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพดังกล่าวมี Specific provision เป็น
สัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่
ลดลงได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้ 

2.1  ลูกหนี ด้อยคุณภาพในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามหลักเกณฑ์เรื่องการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในหัวข้อ III 
ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง ดังนี้ 

2.1.1  กรณีมี Specific provision ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง
ทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 

2.1.2  กรณีมี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 

2.1.3  กรณมีี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น และค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50  

2.1.4  กรณมีี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น แต่ค้างช าระเกิน 1 ปี ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 

2.2  ลูกหนี ด้อยคุณภาพในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตตาม
ประเภทท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามหลักเกณฑ์เรื่องการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับวิธี SSA แต่มีหลักประกันประเภท (1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial 
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real estate: CRE) (2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (Residential real estate: RRE) และ 
(3) ลูกหนี การค้าหรือลูกหนี การเงินของลูกหนี ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (Receivable)17  
เป็นประกันเต็มจ านวน ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยง ดังนี้ 

2.2.1  กรณมีี Specific provision ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของยอดหนี้คงค้าง
ทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 150 

2.2.2  กรณมีี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100  

2.2.3  กรณมีี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น และค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50 

2.2.4  กรณีมี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น แต่ค้างช าระเกิน 1 ปี ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 

2.3  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับน  าหนักความเสี่ยงร้อยละ 35 ตาม ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ข้อ 5.2.3 (1.1) ที่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ก าหนดน้ าหนัก
ความเสี่ยง ดังนี้ 

2.3.1  กรณมีี Specific provision ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง
ทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 

2.3.2  กรณมีี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50  

2.4  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับน  าหนักความเสี่ยงร้อยละ 75 ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ข้อ 5.2.3 (1.2) ทีเ่ป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ก าหนดน้ าหนัก
ความเสี่ยง ดังนี้ 

2.4.1  กรณีมี Specific provision ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง
ทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 

2.4.2  กรณีมี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป แต่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 75 

                                                        
17  ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยอา้งอิงค าจ ากัดความและเกณฑ์ปฏิบัติของหลกัประกันประเภท CRE  RRE และ Receivable  ของธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายยอ่ย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารค านวณสินทรัพย์เส่ียงส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธ ีIRB) 
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2.4.3  กรณีมี Specific provision ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของยอดหนี้ 
คงค้างทั้งสิ้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 50  

III.  การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับวิธี SSA (Credit risk mitigation: CRM) 

1.  เกณฑ์มาตรฐานขั นต่ าส าหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

1.1  เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าด้านกฎหมาย  

1.1.1  ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องมเีอกสารหรือสัญญาที่เก่ียวข้องกับ 
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งมีผลผูกพันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถใช้บังคับได้ตาม
กฎหมายโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน 

1.1.2  ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องมีกระบวนการและระบบในการ
พิจารณาถึงเง่ือนไขด้านกฎหมาย การติดตามทบทวนว่าเอกสารหรือสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ได้
ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  

1.2  ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงอ่ืน 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการน าวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นต้น 

ทั้งนี้  หากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยไม่มีการควบคุมความเสี่ยงอื่นที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการน าวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณา
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยด ารงเงินกองทุนเพ่ิมเติม หรือด าเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ   

1.3  ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
การปรับลดความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

1.4  น้ าหนักความเสี่ยงหลังปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตต้องไม่สูงกว่าน้ าหนัก
ความเสี่ยงของลูกหนี้ก่อนปรับลดความเสี่ยง 

2.  ประเภทของการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

การปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือ 
รายย่อยน ามาใช้ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SSA มี 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) หลักประกัน 
ทางการเงิน (Financial collateral) และ 2) การค้ าประกัน (Guarantee) 
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2.1  หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral) 

2.1.1  เกณฑ์มาตรฐานขั นต่ าส าหรับการน าหลักประกันทางการเงิน 
มาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ า
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อ III. 1 ดังนี้ 

(1)  ลูกหนี้ต้องน าหลักประกันทางการเงินมาวางเป็นประกันอย่างน้อย
ตลอดอายุของภาระหนี้ และต้องมีการประเมินราคายุติธรรมของหลักประกันทางการเงินอย่างน้อยทุก  
6 เดือน 

(2)  ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องมีวิธีในการประเมินและตรวจสอบ
ว่าหลักประกันต้องไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหนี้อย่างมี
นัยส าคัญ เช่น ไม่นับหลักทรัพย์ที่ออกโดยลูกหนี้เองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้มาเป็นหลักประกัน 
เพราะถือว่าไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3)  ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยต้องก าหนดกระบวนการและระเบียบ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันได้ทันที 

(4)  กรณีที่ฝากหลักประกันไว้ที่ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ 
(Custodian) ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยต้องมั่นใจว่าผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักประกันมีกระบวนการ 
ที่รัดกุมในการแยกหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของบุคคลอ่ืนที่ฝากไว้ออกจากสินทรัพย์ของตนเอง  

 (5)  ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับธุรกรรมที่มี
หลักประกันทั้งสองขา เช่น ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน และ
ธุรกรรมยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ (Repo-style transaction) เช่นเดียวกันกับการวางหลักประกันส าหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดและการให้กู้ยืมอ่ืน ๆ18 

                                                        
18  ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ท า (1) ธุรกรรม Repo กับคู่สัญญา ก. กล่าวคือ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยกู้ยืมเงินจาก
คู่สัญญา ก. โดยให้ตราสาร a เป็นหลักประกัน และ (2) ธุรกรรม Reverse-Repo กับคู่สัญญา ข. กลา่วคือ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย  
ให้กู้ยืมเงินแก่คู่สัญญา ข. โดยได้รับตราสาร b เป็นหลักประกัน ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะตอ้งด ารงเงินกองทุนส าหรับทั้งสองธุรกรรม  
โดยส าหรับธุรกรรม (1) นั้น ความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ยอยู่ที่กรณีที่ตราสาร a ที่น าไปวางเป็นประกันมีมูลค่ามากกว่าเงินสดที่
ได้รับจากคู่สัญญา ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยยังคงต้องด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงของผู้ออกตราสาร a ด้วย ส่วนธุรกรรม 
(2) ความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์เพือ่รายย่อยอยู่ที่การให้กู้ยืมเงินเหมือนสินเชื่อปกติ โดยมีหลักประกันเป็นตราสาร b ซ่ึงอาจมีการเสื่อมของ
มูลค่าตราสาร b ได้ 
-  ธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ธุรกรรม Securities borrowing and lending (SBL) ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์เพื่อ 
รายย่อยท า (1) ธุรกรรมยืมตราสาร A จากคู่สัญญา ค. โดยให้ตราสาร B เป็นหลักประกัน และ (2) ธุรกรรมให้ยืมตราสาร C แก่คู่สัญญา ง.  
โดยได้รับตราสาร D เป็นหลักประกัน ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับทั้งสองธุรกรรม  โดยส าหรับธุรกรรม (1) นั้น 
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ยอยู่ที่คู่สัญญาไม่สามารถส่งคืนหลักประกัน B ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยน าไปใช้เป็นหลักประกัน
ในการกู้ยืมตราสาร A ซ่ึงอาจมีมูลค่ามากกวา่ตราสาร A ส่วนธุรกรรม (2) ความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์เพือ่รายย่อยอยู่ที่คู่สัญญาไม่สามารถ
ส่งคืนหลักทรัพย์ C ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยให้ยืมไป ซ่ึงอาจมีมูลค่ามากกว่าตราสาร D ที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยรับเป็นประกัน 
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยยังคงต้องด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงของผู้ออกตราสาร B และ C ด้วย 
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 (6)  กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยท าหน้าที่เป็นตัวแทนหรือ
นายหน้า (Agent) ในการท าธุรกรรม Repo-style transaction ให้กับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์เพ่ือ 
รายย่อยและมีบุคคลอ่ืนเป็นคู่สัญญา โดยธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย เป็นผู้ค้ าประกันว่าบุคคลอื่นที่
เป็นคู่สัญญากับลูกค้าจะไม่ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยจะมีความเสี่ยงเสมือนธนาคาร
พาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นคู่สัญญากับลูกค้าเอง ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตส าหรับธุรกรรมดังกล่าวด้วย 

2.1.2  ประเภทของหลักประกันทางการเงิน (Eligible financial 
collateral) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้
หลักประกันทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย และสามารถหามูลค่าหรือราคาตลาด 
เพ่ือน ามาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ดังต่อไปนี้  

(1)  เงินสด เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยผู้ให้กู้ บัตรเงินฝาก 
(Certificates of deposit) หรือตั๋วเงินเพื่อกู้ยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย 
ผู้ให้กู้19 รวมทั้ง เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยได้รับเป็นประกันจาก Credit linked notes First 
to default CLN และ Proportionate CLN ที่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยออกเพ่ือโอนความเสี่ยง 
ด้านเครดิตของลูกหนี้ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร  

(2)  ทองค า 

(3)  ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและธนาคารกลาง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ (Non-central government public sector entities: PSEs) ที ่
ผู้ก ากับดูแลก าหนดให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล และธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Multilateral development banks: MDBs) ที่ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 โดย 
ตราสารหนี้ที่จะน ามาเป็นหลักประกันทางการเงินต้องได้รับคะแนน Country risk classification ของ 
OECD ดีกว่าหรือเทียบเท่าคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป   

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
หากยอดธุรกรรมและหลักประกันมีความแตกต่างด้านอายุสัญญา และความแตกต่างด้านสกุลเงิน 

2.1.3  วิธีค านวณการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทาง
การเงิน 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยใช้หลักการค านวณตามวิธี Simple  
โดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ส าหรับยอดธุรกรรมใน 

                                                        
19  ส าหรับกรณีที่เงินฝาก บัตรเงินฝากหรอืตั๋วเงินเพื่อกู้ยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยผู้ใหกู้้ ไดฝ้ากไว้กับสถาบัน
การเงินอื่น ในลักษณะที่เป็น Non-custodial arrangement และได้จ าน าหรือโอนสิทธิเงินฝากดังกล่าวให้แกธ่นาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ย 
ผู้ให้กู้ ซ่ึงการจ าน าหรือโอนสิทธิดังกล่าวไม่มีเง่ือนไขและไม่สามารถยกเลิกได้ ใหก้ าหนดน้ าหนักความเส่ียงส าหรับยอดธรุกรรมส่วนที่มี
หลักประกัน ตามน้ าหนักความเส่ียงของสถาบันการเงินอื่นซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาเงินฝาก 
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ส่วนที่มีหลักประกัน และให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้เองส าหรับยอดธุรกรรมในส่วนที่เหลือที่ 
ไมมี่หลักประกัน ดังนี้  

(1)  กรณีสินทรัพย์ในงบดุล 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยเเบ่งยอดสุทธิของธุรกรรมซึ่ง
หมายถึง ยอดสินทรัพย์หักด้วยเงินส ารองที่กันไว้แล้ว (Specific provision) ออกเป็น 2 ส่วน และ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงดังนี้  

(1.1)  ยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่า 
ยุติธรรมของหลักประกันทางการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยคูณด้วยน้ าหนักความเสี่ยง 
ของหลักประกันทางการเงินโดยอ้างอิงน้ าหนักความเสี่ยงในข้อ II แทนน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ 

(1.2)  ยอดสุทธิส่วนที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่าง
ระหว่างยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยคูณ
ด้วยน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ 

(2)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์  

ให้ธนาคารพาณิชย์เเบ่งยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่งหมายถึง จ านวน
เงินตามสัญญา หัก Specific provision แล้วคูณด้วยค่าเเปลงสภาพ (Credit conversion factor: 
CCF) ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ออกเป็น 2 ส่วน และค านวณสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้ 

(2.1)  ยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของหลักประกันทางการเงิน คูณด้วยค่าแปลงสภาพของรายการนอกงบดุลที่จะปรับลดความเสี่ยง 
ด้านเครดิต ให้ธนาคารพาณิชย์คูณยอดสุทธิดังกล่าว ด้วยน้ าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทาง
การเงิน โดยอ้างอิงน้ าหนักความเสี่ยงในข้อ II แทนน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้     

(2.2)  ยอดสุทธิส่วนที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่าง
ระหว่างยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปคูณกับ
น้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ 

(3)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ์ 

ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยเเบ่งยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่ง
หมายถึง มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลหักด้วย Specific provision ออกเป็น 2 ส่วน และค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้ 

(3.1)  ยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของหลักประกันทางการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยคูณด้วยน้ าหนักความเสี่ยงของหลักประกัน
ทางการเงิน โดยอ้างอิงน้ าหนักความเสี่ยงในข้อ II แทนน้ าหนักความเสี่ยงของคูส่ัญญา  
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(3.2)  ยอดสุทธิส่วนที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่าง
ระหว่างยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยคูณ
ด้วยน้ าหนักความเสี่ยงของคู่สัญญา 

2.1.4  น  าหนักความเสี่ยงขั นต่ าส าหรับยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกัน 

น้ าหนักความเสี่ยงของยอดสุทธิส่วนที่มีหลักประกันต้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ที่อนุญาตให้น้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 0  

(1) หลักประกันที่เป็นเงินสดหรือหลักประกันคล้ายเงินสดตาม 
ข้อ 2.1.2 (1) 

(2) หลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ 0 โดยมูลค่าของ
หลักประกันได้ถูกคิดลดด้วยอัตราร้อยละ 20 แล้ว 

2.2  การค  าประกัน20 (Guarantee)  

2.2.1  เกณฑ์มาตรฐานขั นต่ าด้านปฏิบัติการส าหรับการค  าประกัน 

การค้ าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยน ามาใช้ในการปรับลด 
ความเสี่ยงด้านเครดิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(1)  การค้ าประกันนั้นต้องสามารถเรียกร้องจากผู้ค้ าประกันไดโ้ดยตรง 
และต้องมีการระบุถึงสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ได้รับการค้ าประกันไว้อย่างชัดเจน เพ่ือแสดงถึง
ขอบเขตของการค้ าประกันซึ่งไม่สามารถโต้แย้งได้ 

(2)  สัญญาค้ าประกันต้องไม่มีเงื่อนไขยินยอมให้ผู้ค้ าประกันสามารถ
ยกเลิกสัญญาหรือขอเพ่ิมค่าค้ าประกัน อันเนื่องจากคุณภาพของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง
นั้นเสื่อมลงเพียงฝ่ายเดียวได้21 ยกเว้น กรณีท่ีผู้ได้รับการค้ าประกันไม่จ่ายช าระเงินตามข้อตกลงใน
สัญญาดังกล่าว    

(3)  สัญญาค้ าประกันต้องไม่มีเงื่อนไขในสัญญาที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมโดยตรงของธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย ซึ่งปกป้องผู้ค้ าประกันจากภาระผูกพันที่ต้องจ่าย

                                                        
20  ทั้งนี้ รวมถึง (1) กรณีธุรกรรมการประกันการส่งออก (Export Credit Insurance) เฉพาะในส่วนทีธ่นาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือในส่วนที่ลูกหนี้หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย หรือบริษัทประกันภยัที่ให้บริการ
ประกันการส่งออก (Insurer) หรือบริษัทประกันภยัต่อ (Reinsurer) ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ใหธ้นาคารพาณิชย์เพือ่รายยอ่ย
แล้ว และ (2) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์เพือ่รายยอ่ยให้สินเช่ือโดยได้รับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดทีอ่อกโดยกรมบัญชีกลางมาเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยสามารถเทียบเคียงได้กับการให้สินเชื่อที่มีการค้ าประกันโดยกรมบัญชกีลาง 
21  เง่ือนไขการเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ ไม่ได้ก าหนดวา่ยอดสุทธิธุรกรรม และการค้ าประกันจะต้องมีอายุสัญญาเท่ากัน ซ่ึงโดยทั่วไปอายุสัญญา 
ที่ได้มีการตกลงก่อนเเล้ว ไม่ควรมีอายุสัญญาที่น้อยลงตามการค้ าประกันที่ท าสญัญาในภายหลัง  
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ชดเชยความเสียหายภายในเวลาอันสมควรเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ หรือมีเหตุการณ์ที่ก าหนดขึ้น
เกีย่วกบัความสามารถในการช าระหนี้ (Credit event) 

(4)  เมื่อเกิดการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้ ธนาคารพาณิชย์เพ่ือ 
รายย่อยต้องมีสิทธิไล่เบี้ยกับผู้ค้ าประกันตามสัญญาและมีสิทธิได้รับการชดเชยจากผู้ค้ าประกัน 
โดยยังไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีทางศาลเพื่อให้ได้รับการชดเชยนั้น22 ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันอาจจ่ายชดเชย 
แก่ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยเป็นเงินก้อนทั้งจ านวน หรือมีภาระที่ต้องจ่ายชดเชยให้แก่ธนาคาร
พาณิชย์เพ่ือรายย่อยในอนาคตตามสัญญาค้ าประกันนั้น 

(5)  การค้ าประกันต้องมีเอกสารที่อ้างสิทธิได้จริงตามกฎหมายจาก 
ผู้ค้ าประกัน 

(6)  การค้ าประกันควรครอบคลุมการช าระเงินทุกประเภทของลูกหนี้ที่
ระบุอยู่ในสัญญา  

(7)  กรณีท่ีมีการค้ าประกันเพียงบางส่วน เช่น การค้ าประกันเฉพาะ
ส่วนเงินต้น ไม่ค้ าประกันดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอ่ืน เป็นต้น ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยจัดยอด
ธุรกรรมส่วนที่ไม่ได้รับการค้ าประกันนี้เป็นยอดธุรกรรมส่วนที่ไม่มีหลักประกันตามวิธีการส าหรับ
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงแบบเป็นสัดส่วน (Proportional cover) ตามข้อ 5  

2.2.2  ประเภทของผู้ค  าประกัน  

ผู้ค้ าประกันทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้น ามาปรับลด 
ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ รัฐบาลและธนาคารกลาง23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอ่ืนที่ได้รับน้ าหนักความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันต้องมีน้ าหนัก
ความเสี่ยงต่ ากว่าลูกหนี้ 

2.2.3  วิธีการค านวณการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการค  าประกัน  

(1)  ให้ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยแบ่งยอดสุทธิของธุรกรรมออกเป็น 
2 ส่วนโดยส่วนที่ได้รับการค้ าประกันให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงของผู้ค้ าประกัน และส่วนที่เหลือให้ถือว่า
เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการค้ าประกันและให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ 

(2)  เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยง 
ร้อยละ 0  ส าหรับเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศใด ๆ  
(ทุกประเทศ) ที่เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นและไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนทีธ่นาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย 
มีอยู่ในเงินสกุลนั้น ดังนั้น เงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางดังกล่าว 

                                                        
22  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันเป็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้การค้ าประกันดังกล่าวมีผล 
ในการปรับลดความเส่ียง แมว้่าหลักเกณฑ์ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมก าหนดให้ต้องด าเนินคดีกับลูกหนีก้่อน 
23  รวมถึงฺธนาคารเพื่อการช าระเงินระหวา่งประเทศ (Bank for International Settlements) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพยโุรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) 
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ค้ าประกัน ที่เป็นสกุลเงินของประเทศนั้น และไม่เกินกว่าแหล่งเงินทุนทีธ่นาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย 
มีอยู่ในเงินสกุลนั้น ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 เช่นเดียวกัน 

3.  กรณีมีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตหลายประเภท 

3.1  กรณีธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยมีการปรับลดความเสี่ยงหลายประเภท 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากลูกหนี้รายเดียวกัน เช่น ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยมีทั้งหลักประกัน 
ทางการเงิน และการค้ าประกัน ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยแบ่งยอดสินทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ  
ตามประเภทของการปรับลดความเสี่ยง และค านวณหาสินทรัพย์เสี่ยงแยกส าหรับแต่ละส่วน  

3.2  กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยใช้การปรับลดความเสี่ยงจากผู้ขายราย
เดียวกัน แต่การปรับลดความเสี่ยงมีอายุต่างกัน ให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยแบ่งยอดสินทรัพย์
ออกเป็นส่วน ๆ และค านวณสินทรัพย์เสี่ยงแยกตามอายุของการปรับลดความเสี่ยง  

4.  การนับซ  าผลของการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยนับซ้ าผลของ 
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น สินทรัพย์ที่ใช้ Issue-specific rating ที่ได้มีการสะท้อน 
การปรับลดความเสี่ยงเข้าไปใน Rating เพ่ือก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงส าหรับลูกหนี้แล้ว จะไม่สามารถ
น ามาปรับลดความเสี่ยงได้อีก 

5.  การปรับลดความเสี่ยงแบบเป็นสัดส่วน (Proportional cover) 

ในกรณีมูลค่าตามข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงน้อยกว่ามูลค่ายอดธุรกรรมและส่วน
ที่ได้รับการประกันความเสี่ยงและส่วนที่ไม่ได้รับการประกันความเสี่ยงนั้นมีล าดับการได้รับช าระหนี้
เท่ากัน (Same seniority) กล่าวคือ ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อยและผู้ค้ าประกันมีการแบ่งการรับ
ความเสียหายตามสัดส่วน (Pro-rata basis) มูลค่าข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงที่น ามาใช้ปรับลด 
ความเสี่ยงได้ก็จะลดลงแบบเป็นสัดส่วนด้วย กล่าวคือ ส่วนที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจะใช้น้ าหนัก
ความเสี่ยงของผู้ค้ าประกันนั้น ส่วนที่เหลือให้ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่ได้รับการประกันความเสี่ยงและให้ใช้
น้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ตามเดิม  
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